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Resumo 

 

 

EMPTY CUBE 

Um projecto curatorial 

 

A presente dissertação pretende ser uma reflexão sobre um projecto curatorial, iniciado em 

2007, cujo objectivo tem sido trabalhar com continuidade e explorar, dentro de limites bem 

determinados, um contexto expositivo que crie as condições necessárias para a uma 

experiência única, no tempo e no espaço para o artista e para o público. 

O EMPTY CUBE é basicamente definido por duas características principais: é um projecto 

expositivo nómada e a duração da exposição de cada projecto artístico, uma apresentação 

única e efémera, ocorre apenas num dia, durante quatro ou cinco horas. O trabalho que é 

agora apresentado sintetiza uma visão, que se pretende crítica, das diversas fases da 

concepção e desenvolvimento deste projecto desde a sua criação até à actualidade. O 

EMPTY CUBE encontra-se activo e iniciou, recentemente, a segunda fase do seu programa 

com um projecto arquitectónico, para um espaço modular que pode ser montado, removido, e 

reinstalado num curto espaço de tempo. Este dispositivo, confere ao espaço uma ideia de 

perfomatividade muito próxima do carácter efémero que caracteriza o evento e propõem-nos 

algumas questões sobre o espaço expositivo e a exposição como suporte artístico. 

São observadas questões relacionadas com a criação do projecto, estreitamente ligadas a 

uma experiência curatorial com um artista, que determinou o modelo e o formato que veio a 

ser desenvolvido. A análise efectuada pretende questionar etapas do processo artístico, do 

ponto de vista do curador e dos artistas, como a  escolha do espaço e as suas características, 

as condições de produção, a memória e o registo através da criação de um website bilingue 

em português e inglês, a curadoria como prática e como discurso, e a relação deste evento 

com o contexto actual, na sua relação com o público. Este processo de análise sobre o 

projecto é um trabalho em aberto, um work in progress,  como se pode comprovar através das 

entrevistas feitas aos artistas participantes, e a curadores convidados, cuja reflexão alargada 

sobre o contexto artístico e sobre a curadoria constituem um útil documento de trabalho. 

 

Palavras chave: curadoria, nómada, efémero, performatividade, evento. 
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Abstract 

 

 
EMPTY CUBE 
A curatorial Project 

 

This thesis examines a curatorial project that was initiated in 2007 with the objective of 

continuously working and expanding an exhibition context within limited boundaries, 

where the conditions needed for unique experience in space and time, on the part of 

both artist and audience, are created. 

As a project, EMPTY CUBE is fundamentally defined by two characteristics: its nomadic 

and ephemeral purport, with each presentation being a one-off show of four to five 

hours. The reflections gathered herein stand as a critically intended summary of its 

stages of idealization and development, from its inception to its current state of affairs. 

EMPTY CUBE is active at present and recently initiated a second stage in its program 

with an architectural project for an efficiently mountable, dismountable, and portable 

modular space. This device bestows an idea of performativity onto the space that is akin 

to the ephemeral nature of the event itself. This characteristic elicits the questioning of 

the space consigned to the display and the exhibition itself as an artistic frame. 

Issues pertaining to the creation of the project, questions intimately bound to a curatorial 

experience with an artist, determined the model and format that was subsequently 

developed.  The analysis brought about in this study has the purpose of critically 

foregrounding the many stages to this project - the choice of the space and its features, 

its conditions of production, memorialization and documentation by way of a website in 

English and Portuguese - to issues regarding curating as a practice and discourse, and 

the relationship between this event, its present-day context and audience. The process 

of analysis of this project is incomplete, a work in progress as the interviews herein 

reflect. These records, reflections on context and curating by artists and curators, 

provide a further document of analysis and insight. 

 

Keywords: curating, nomadism, ephemeral, performativity, event. 
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Introdução 
 
O que motivou a escolha do projecto EMPTY CUBE para ser objecto da 

presente dissertação de mestrado foi a sua criação como um projecto de 

curadoria, iniciado em 2007, a partir de uma exposição realizada com um artista. 

A relação entre artistas e curadores, como prática na arte contemporânea, 

constituiu-se como a principal linha condutora do seu desenvolvimento e 

continuidade, no sentido de testar e observar dentro de limites pré-

estabelecidos, um formato concentrado no espaço e no tempo, expresso na sua 

exposição ao público.  

A “apresentação única” que caracteriza este projecto é um momento efémero de 

confronto com a instalação da obra no espaço que pretende reequacionar 

sucessivamente o processo de trabalho, em que artista e curador se empenham 

na concretização de uma experiência expositiva que se realiza uma única vez, 

num curto período de tempo.  

É precisamente esta experiência e a sua continuidade que se pretenderam 

observar e analisar, tendo em conta os projectos artísticos realizados desde o 

início do EMPTY CUBE, as condições que determinaram a concepção deste 

projecto e a sua actualização e transformação. 

O espaço e o tempo são elementos programáticos para a realização do projecto 

expositivo, que é necessário repensar continuamente no trabalho do curador 

com o artista, relacionando-os com as condições de exposição, o registo e o 

arquivo, a recepção e contextualização do projecto no panorama actual da arte 

contemporânea.  

Este trabalho organiza-se em cinco capítulos complementados por cinco 
anexos.  
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No primeiro capítulo, A concepção do projecto – 1ª Fase, são apresentados os 

diversos passos da sua criação, introduzindo as condicionantes que 

direccionaram directamente a sua actividade: a “apresentação única” como 

formato expositvo relacionada com o processo curatorial.  

O segundo capítulo, denominado O Projecto, delimita a escolha do espaço para 

a realização das exposições, a necessidade de constituir um arquivo online e o 

formato escolhido. A especificidade do espaço expositivo levanta questões 

relacionadas com a ideia de site-specific, sendo analisados todos os projectos 

apresentados no contexto do trabalho de cada um dos autores.   

No terceiro capítulo, O Processo curatorial, a actividade do curador é analisada 

no seu contexto histórico, bem como o relacionamento curador/artista, numa 

perspectiva centrada no projecto que estamos a observar. A programação e a 

coordenação do projecto EMPTY CUBE são, de igual modo, desenvolvidos 

neste capítulo.  

O quarto capítulo, Desenvolvimento e concepção da 2ª Fase do projecto EMPTY 

CUBE, apresenta o projecto do novo espaço (documentado e detalhado no 

Anexo 3) e observa algumas questões relacionadas com a identidade do 

espçao. 

No quinto capítulo, Entrevistas realizadas sobre o projecto EMPTY CUBE, o 

próprio projecto é objecto da observação e análise, por parte de artistas e 

curadores, no âmbito da sua actividade no actual contexto. As entrevistas 

revelam uma abordagem crítica e aberta, recolocando questões relativas à 

actividade curatorial do próprio projecto, e que reflectem problemas e 

expectativas dos vários agentes culturais. 
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1. A concepção do projecto – 1ª Fase 
 

O projecto EMPTY CUBE teve como ponto de partida uma necessidade de trabalhar 

com artistas num contexto absolutamente específico. A actividade curatorial que tenho 

vindo a desenvolver, e que é anterior à minha frequência do mestrado, foi durante 

alguns anos, e de certa forma, construída a partir de convites de artistas ou pelo 

interesse em convidar artistas para trabalharmos em conjunto para uma exposição. 

Assim, concebi um projecto que me permitisse trabalhar com continuidade e explorar, 

dentro de limites bem determinados, um contexto expositivo que criasse as condições 

necessárias a uma experiência única para o artista, para mim - enquanto curador - e 

para o público. 

O EMPTY CUBE é um projecto nómada que pode transitar e ser instalado em 

diversos espaços da cidade de Lisboa, ou noutros locais, e caracteriza-se por ser 

experimental e irrepetível. A denominação de projecto tem como base a sua 

existência enquanto momento expositivo único e simultaneamente pela sucessão 

desses momentos ao longo da sua programação. O EMPTY CUBE existe enquanto 

proposta, como um projecto, que se realiza num espaço vazio e que é habitado por 

uma obra e um artista em exposição aberta ao público num momento específico. Os 

espaços onde se realizam as exposições ou “apresentações únicas” tem como 

referência o white cube, enquanto modelo de transformação que o espaço expositivo 

sofreu ao longo do séc. XX1.  

Esta ideia de projecto, ou a sua dimensão projectual, está também presente no 

trabalho experimental que se situa ao nível das práticas do atelier do artista, na 

produção da obra, até ao momento em que esta é instalada para ser apresentada por 

um curto espaço de tempo.  

Orientaram a sua concepção três vectores principais: em primeiro lugar, a 

possibilidade de trabalhar com um artista uma obra original (nunca antes 
                                            
1Na génese do white cube - como espaço museológico moderno – está a concepção de espaço 
expositivo que A. Barr introduziu no MOMA, em Nova Iorque, e a exposição Cubismo e Arte 
Absracta realizada nesse museu em 1936. 
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apresentada), e concebida expressamente para o evento. A obra não é sujeita a 

restrições de concepção, ou produção, condicionadas pela duração da exposição. 

Devo acrescentar que o autor é absolutamente independente, e autónomo, para  

mostrar a posteriori a obra noutro contexto. Em segundo lugar, apresentar 

publicamente, um evento em que o público seja confrontado com uma escolha 

decisiva perante uma “apresentação única”. O facto de o projecto ocorrer apenas 

durante umas horas, cerca de quatro a cinco horas, e num único dia por mês, é um 

dado que estabelece uma diferenciação temporal no actual contexto expositivo. 

Grande parte das exposições encontram-se abertas ao público por um período de 

tempo mais alargado. O que acontece é um evento, um momento único de confronto 

entre o espectador e a obra que se encontra disponível para ver.  

O espectador é informado sobre a data do evento e pode ver a obra do artista perante 

um leque de opções reduzido ao limite. Ou seja, tem apenas duas escolhas para 

fazer, estar ou não estar presente no momento em que a obra é apresentada ao 

público. Em terceiro lugar, o lançamento de um site, em português e inglês, cujo 

objectivo principal é fixar e divulgar em suporte digital imagens que representam a 

obra, ou outra documentação (como é o caso da artista Lara Morais), bem como o 

texto escrito sobre essa obra no contexto do trabalho do autor. O website contém 

apenas a informação estritamente necessária, de forma a concentrar a atenção do 

utilizador sobre o trabalho apresentado, e um contacto de email do artista. Neste 

âmbito, inclui-se também a difusão de informação e dos convites pela internet (via 

email).  

 

Cada projecto inicia-se com um convite a um artista, tendo como base o meu 

interesse específico pela sua obra2, para pensar numa proposta de trabalho, que pode 

ser uma peça, uma instalação, ou uma performance, dentro do contexto do seu 

trabalho, mas que seria provavelmente mais difícil de enquadrar noutro contexto 

                                            
2 Nalguns casos, como os dos artistas João Seguro, Nuno Sousa Vieira ou Daniel Barroca, o meu interesse 
manifestou-se a partir de dúvidas que fui coligindo, mas mantendo sempre uma atenção ao 
desenvolvimento do trabalho destes artistas. A um dado momento, entendi que era altura para lhes propor 
uma participação no projecto. 
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expositivo. Não há uma calendarização fixa para cada projecto, uma data previamente 

estabelecida para a exposição, de forma a proporcionar alguma flexibilidade que 

permita dar mais atenção ao processo de trabalho, a uma série de conversas, 

necessárias, concentradas sobre o projecto a apresentar, evitando os 

constrangimentos de uma data fixa. Os projectos são anunciados com um mês de 

antecedência.  

A duração da exposição é um dado independente da obra que será apresentada, 

embora esta possa ser condicionada pelo espaço em que vai ser exposta. Um factor 

essencial na criação do EMPTY CUBE foi uma reflexão sobre a visibilidade do 

trabalho dos artistas no contexto dos circuitos da arte contemporânea, tornando-se 

central uma ideia que se prende com a oportunidade que um momento específico e 

determinado proporciona. Não existe propriamente uma encomenda, mas um desafio 

direccionado para a concepção e execução da obra e a possibilidade de este ser 

fruído e observado num contexto lateral em relação ao circuito comercial das galerias.  

Este vector condicionou, não apenas a programação do projecto, mas toda a sua 

concepção, desde a criação do website, a forma de divulgação e o momento em que 

a obra é publicamente apresentada e que é habitualmente reconhecida como a 

inauguração. Esta, é um momento de celebração em que o público e os agentes 

culturais convidados se encontram motivados pela apresentação pública da 

exposição. O espaço de apresentação da obra transforma-se num espaço de 

convocação de relações sociais, e desta forma num contentor que liga dois tipos de 

relações espaciais: a primeira funcional, e desta forma material - o espaço expositivo - 

e a segunda simbólica, e relacional - a exposição e o lugar de encontro com o público. 

 Não devemos, contudo, relacionar directamente o modelo de “apresentação única”, 

pensado para o EMTPY CUBE, com o Happening (ou a Performance). Embora estas 

acções possam acontecer no âmbito da programação, através do trabalho dos 

artistas, não se deve confundir o projecto expositivo com uma forma de arte como a 

praticaram, por exemplo John Cage ou Allan Kaprow. O tempo pré-estabelecido para 

apresentação da obra e a sua proximidade com o espectador são dois dados que 
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traduzem um acontecimento, ou um evento único, mas que têm de ser considerados 

como as condições para a realização e apresentação da obra.  

A programação foi inicialmente pensada como bimensal no sentido de testar todo o 

processo que envolve o trabalho com os artistas bem como a sua recepção perante o 

público. O primeiro projecto apresentado, OUT OF THE CORNER OF THE EYE, da 

autoria de João Seguro, foi determinante para a concepção do EMPTY CUBE. Esta 

exposição continha o modelo a aplicar ao projecto que carecia ainda de uma 

identidade, designação, logótipo e, em parte, do conceito como o conhecemos hoje. O 

espaço apresentava as condições que eu procurava para estabelecer um confronto 

entre a obra e o espectador, e simultaneamente emergia como uma possibilidade de 

testar e experimentar um projecto artístico autoral que abria caminho para uma 

continuada reflexão sobre o espaço e o tempo  em termos expositivos.  
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2. O Projecto 
 
2.1 - A escolha do espaço 

 
Entre Outubro de 2007 e Janeiro de 2009, o EMPTY CUBE ocupou um espaço 

situado na Travessa da Manutenção, no bairro de Xabregas, em Lisboa. Este espaço, 

que acolheu o projecto, é uma loja no rés-do-chão de um prédio e pertence à Galeria 

Filomena Soares, que o cedeu temporariamente. 

Entre 2002 e 2004 funcionou neste mesmo espaço uma galeria de arte 

contemporânea, a galeria Bores & Mallo. Esta galeria comercial tinha a sua sede em 

Cáceres, Espanha, e decidira abrir um espaço de menor dimensão em Lisboa. Este 

projecto galerístico apresentava uma particularidade em relação às outras galerias em 

Lisboa - as exposições eram pensadas e concebidas para serem vistas, no espaço e 

através da montra da loja. As obras eram expostas no espaço interior da loja - que é 

cúbico - e em tudo semelhante ao que hoje existe. No entanto, a relação com espaço 

expositivo estabelecia uma diferença substancial em relação ao projecto do EMPTY 

CUBE, uma vez que a visibilidade do trabalho do artista era muito condicionada pela 

montra, criando uma relação com o espectador que não me interessava manter. 

Após o fecho da galeria em Lisboa, em 2004, o espaço voltou a ser utilizado pelos 

seus proprietários como armazém. Deixou de ter uma actividade e ficou fechado 

durante três anos. A montra foi coberta a fim de proteger os objectos aí armazenados. 

Quando apresentei a minha proposta para o projecto aos proprietários do espaço, a 

montra encontrava-se anulada. O vidro tinha sido coberto com vinil opaco (cinzento 

escuro) devolvendo ao espaço uma semelhança com as características de um white 

cube de reduzidas dimensões, mais precisamente, um cubo com três metros de 

aresta. As dimensões reduzidas do espaço têm, mesmo assim, uma escala humana, 

semelhante a uma divisão de uma casa de habitação. Esta dimensão, quase 

doméstica, contraria a escala da maior parte dos espaços museológicos e galerísticos 
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que conhecemos em Lisboa3 e permitiu concentrar o trabalho numa perspectiva 

experimental. É nesse aspecto que o trabalho desenvolvido com o artista João Seguro 

determinou a confirmação da validade do espaço e a sua dimensão projectual. No 

texto de apresentação do website é referida a importância deste primeiro projecto. Foi 

durante a sua produção que foi criado o logótipo e a designação EMPTY CUBE. As 

diversas visitas ao espaço revelaram um cubo vazio e uma sala contígua, passível de 

ser utilizada, como se a existência do espaço fosse em si mesma um corpo que 

necessitava de uma intersecção, ou de uma acção, que sem o anular, permitisse 

estabelecer uma relação com a obra, muito próxima da materialização e da 

funcionalidade que o white cube representa na arte contemporânea. Assim, este era o 

lugar certo para experimentar o primeiro projecto.  

Originalmente, a loja era um espaço aberto que foi desenhado e transformado para 

funcionar como uma pequena galeria, ou um Project Room.  

 

 

- Planta e imagens do espaço situado na Rua da Manutenção – 4, em 
Xabregas. 
 

 
 

                                            
3 Existem outros espaços com uma escala semelhante. Aqueles que mais se aproximam do EMPTY CUBE, 
situam-se no Porto. A título de exemplo os projectos, In Transit, comissariado por Paulo Mendes; WC 
Container, a sala post-it e o projecto Mad Woman in the Attic, com programação de André Sousa. 
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Imagens do espaço captadas durante a montagem do projecto de Ana Pérez-Quiroga. 

 

 
 

Entrada e vista do corredor lateral de acesso. 

 

 

 
 

O espaço visto de fora com a montra anulada. 
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Acesso à sala contígua ao “cubo”. 

 

 

 
Interior da sala contígua. 
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Entrada do “cubo” captada a partir do seu interior. 

 

 

 
Entrada do “cubo” captada a partir do seu interior. 

 



 16 

 
Vista interior do “cubo” com a montra do lado esquerdo. 

 

 
Vista interior do “cubo” com a montra do lado direito. 
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As suas reduzidas dimensões limitam a presença do público no seu interior, 

proporcionando apenas a presença de cinco ou seis pessoas durante a visita, tanto na 

sala contígua como no corredor de acesso. Esta aparente limitação, ou o que poderia 

parecer um constrangimento, constituiu-se como uma mais-valia no sentido em que 

cada espectador tem uma relação mais próxima e directa com a obra no espaço, com 

o que vê naquele momento. Não podemos caracterizar o EMPTY CUBE como uma 

“sala de exposição”, no sentido em que é dada ao visitante a possibilidade de se 

deslocar na sala e poder ter diversos pontos de vista. Porém, em termos perceptivos, 

podemos dizer que a experiência é concentrada sobre a atenção do espectador de 

forma directa. Não é apenas neste aspecto que a dimensão do espaço expositivo foi 

determinante na escolha; a sua escala reduzida está intimamente ligada à circulação 

do fluxo de visitantes que ali se desloca, provocando uma ligação efectiva com o 

espaço público: a rua.  

A estreita proximidade com a galeria Filomena Soares proporcionou abrir o EMPTY 

CUBE em simultâneo com algumas inaugurações da galeria. Este tipo de iniciativas é 

corrente na organização de eventos e exposições de arte e é geralmente definida 

como “inaugurações simultâneas” que ocorrem durante uma tarde ou uma noite, 

consoante o acordo dos seus participantes; uma prática que tem como objectivo 

incentivar a circulação do público pelos diversos espaços da cidade que se dedicam a 

esta actividade. Neste caso em particular, estamos a referir-nos a uma zona da cidade 

com uma fraca frequência de vida nocturna, onde não existe uma actividade comercial 

pós-laboral, como por exemplo bares, restaurantes, livrarias, discotecas ou outros, e 

os pólos de atracção mais próximos são a Fábrica Braço de Prata4 e a Galeria Paulo 

Amaro5 que ficam a uma distância considerável. A proximidade com a galeria 

Filomena Soares foi essencial por esta se encontrar numa rua contígua e poder gerar 

uma outra área de circulação, embora de pequena dimensão, na cidade. Facto que foi 

comprovado no decorrer da programação.  

                                            
4 (www.bracodeprata.org) 
5 (www.pauloamaro.com) 
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O EMPTY CUBE ficava situado numa rua de Lisboa, em Xabregas, a Travessa da 

Manutenção, e pertence à freguesia do Beato. É uma área histórica da cidade com 

um importante contributo para o seu desenvolvimento. Para além da instalação do 

Paço Real de Xabregas, mandado construir, no séc. XIII, por D. Afonso III, teve 

sempre uma forte e próxima ligação com o rio Tejo e conheceu a edificação de vários 

conventos e igrejas como a da Madre de Deus. Esta área da cidade tem também uma 

longa tradição operária e associativa, que se desenvolveu a partir da segunda década 

do XIX, fruto da instalação de fábricas de estamparia e fiação; oficinas e armazéns; e 

principalmente pela construção da linha férrea que afectou a paisagem da época e 

dinamizou as diversas indústrias existentes e o seu tecido social. Esta área da cidade 

é actualmente constituída por um corpo heterogéneo, distribuído por diferentes 

tipologias de habitação: um parque industrial devoluto, lojas tradicionais e actividades 

diversas ligadas ao Porto de Lisboa. No entanto, a sua vida nocturna é praticamente 

inexistente. A ligação entre os dois espaços expositivos criou, nas noites de 

inauguração, uma diferença naquela área da cidade, devolvendo a rua ao convívio 

dos visitantes, que no caso do EMPTY CUBE, a usaram como lugar de encontro e 

“tertúlia” por uma noite. 

 

 

2.2  Registo e memória. O arquivo dos projectos realizados 
 
A necessidade de constituir um arquivo histórico dos projectos realizados tem duas 

vertentes principais: o registo e a constituição de uma memória activa, e um suporte 

que permita um acesso público e livre a esse arquivo.  

O EMPTY CUBE é um projecto com uma periodicidade não regular ao longo do ano. 

Cada evento é efémero, caracteriza-se por um acontecimento de curta duração, 

sendo que neste caso em concreto, ocorre durante algumas horas. A memória do que 

acontece em cada apresentação pode ser apenas uma recordação para cada uma 

das pessoas que estiveram presentes. Deste modo, a memória de cada projecto será 

um vestígio, qualquer coisa de impreciso e dificilmente referenciável, como tantas 
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outras recordações do nosso quotidiano.  

Num diálogo, entre Sócrates e Teeteto6, acerca da noção de ciência, a memória e a 

aprendizagem encontram-se submetidas a um escrutínio contraditório, sob a forma de 

uma aporia, desacreditando as leis necessárias ao governo da cidade e desta forma 

questionando o conceito de futuro. Se a memória se constituir como um instrumento 

impreciso, estamos perante uma impossibilidade de recuperar, ou de actualizar, de 

forma veritativa, um ou mais momentos de uma experiência. O arquivo é a única 

possibilidade de construir um lugar, ou um espaço, de forma a preservar a prova de 

uma existência anterior ou seja, uma prova documental, mas que lhe confere a 

veracidade daquilo que já não é presente mas que foi, de facto, um acontecimento 

passado.  

Neste sentido, Nuno Sousa Vieira chama a atenção para o registo e a fixação da 

memória do projecto: “Dessa forma, o site acaba por ser quase uma “âncora” do 

ponto de vista documental, do que ali aconteceu. Acho quase vital que isto aconteça 

neste projecto, dadas as especificidades temporais que enfrentamos, o facto de 

termos um espaço de tempo tão curto de visibilidade, para o que estamos habituados. 

O site acaba por o prolongar, de maneira a poder haver um lugar”7. O website 

transforma-se então num lugar onde se encontra o arquivo (numa tradução literal, 

num sítio), ou numa localização onde está baseada a informação. No seu livro Mal 

d'Archive Jacques Derrida distingue especificamente esta característica espacial do 

arquivo: "le sens de «archive», son seul sens, lui vient de l'arkheîon grec: d'abord une 

maison , un domicile, une adresse, la demeure des magistrats supérieurs, les 

archontes, ceux qui commandaient. (...) les archives ne pouvaient se passer ni de 

support ni de résidence”.8 

Como base de dados, o site é uma colecção organizada de documentos, com um 

carácter permanente, formalmente alojado no espaço da rede, e constitui-se como 

uma ferramenta dinâmica que acolhe a história dos projectos do EMPTY CUBE. Nas 

palavras de Vasco Barata, “faz sentido arranjar um meio de registo que faça jus às 
                                            
6 Platão, Teeteto ou da Ciência, Lisboa: Editorial Inquérito Lda., 1990, p.68-72 
7 Conforme a entrevista a Nuno Sousa Vieira, Anexo 4, p.38 
8 Jacques Derrida, Mal d'Archive, Paris, Éditions Galilée, 1995, p.12 e 13 
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pistas do projecto. Não me ocorre outro tão depressa como o site. E por isso é que as 

imagens estão no site, porque é a única plataforma que neste momento me parece 

mais lógica para trabalhar a informação, a memória, a divulgação, se quiseres, porque 

as coisas também são assim, também fazem falta…”9  

Esta referência à memória e à divulgação coloca a questão do arquivo como produtor 

de identidade e de cultura, que se inscreve no espaço público e é disponibilizado 

através de uma plataforma de acesso global, a internet. Essa presença efectiva, como 

dispositivo e como dado histórico, contrapõe-se ao transitório, como categoria, de 

uma experiência efémera em cada um dos projectos realizados. Se a observação por 

parte do público, e dos agentes culturais, depende da capacidade de atender a um 

dado momento irrepetível, o arquivo e o seu suporte colocam-no numa rede de 

difusão e de contactos expansível, dando a conhecer o trabalho dos autores e o seu 

enquadramento através dos textos publicados sobre estes. Há uma sobreposição da 

permanência sobre o efémero transformando o website numa base, no sentido 

territorial, de sustentação da existência do EMPTY CUBE como projecto global. 

 

2.3 A concepção e desenvolvimento do website www.emptycube.org 
 
Como foi anteriormente referido, a “apresentação única” é um formato que condiciona 

o desenvolvimento do projecto em todas as suas variáveis, sendo a relação do público 

com o evento um dos pontos essenciais. Esta relação ocorre num determinado 

momento da experiência e virá a constituir-se como memória para o espectador 

enquanto sujeito indeterminado, enquanto público na acepção mais generalista do 

termo. Por outro lado, o trabalho do autor, é apresentado por um texto de sala, 

devidamente identificado com o projecto, com uma dimensão aproximada de duas 

páginas e que é disponibilizado gratuitamente, podendo ser objecto de arquivo para 

os potenciais interessados.  
No meio utilizado, a internet, a visualidade, os interfaces que a página apresenta e a 

fluidez de acesso à informação que o utilizador procura são essenciais. A ideia inicial 
                                            
9 Conforme a entrevista a Vasco Barata, Anexo 4, p.52 
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foi disponibilizar uma página simples, em português e inglês, com um design 

depurado, e sobretudo com o menor ruído visual, que se identifica com a imagem e 

estrutura do projecto. A principal preocupação foi a de proporcionar o acesso directo à 

informação disponível sobre o trabalho dos artistas.  

Na fase de concepção do website, foram feitas diversas pesquisas na internet 

procurando um exemplo que proporcionasse um ponto de partida para o trabalho a 

realizar com a web designer. Das pesquisas efectuadas a blogues e websites de 

artistas, projectos independentes e galerias, não houve um resultado que fosse 

apreciável como exemplo a seguir e não enquadravam no projecto do EMPTY CUBE. 

Uma das principais razões foi a de estabelecer uma equivalência entre um projecto - 

que se prolonga no tempo, mas em que cada evento é redutível a uma curta 

apresentação - e uma página informativa que representasse esse acontecimento.  

No entanto, um website português apareceu como excepção no amplo panorama que 

a rede oferece e que é dificilmente explorável dada a miríade de hipóteses e de 

modelos disponíveis. Desta forma, e tendo em conta o programa pré-estabelecido 

para o website do EMPTY CUBE, decidimos seguir um exemplo, a página online da 

“anamnese - Plataforma digital sobre arte contemporânea de/em Portugal entre 1993 

e 2003”10, que permitiu construir, embora num modelo mais simplificado, um website 

simples de utilizar que correspondia aos parâmetros enunciados. O formato concebido 

para a anamnese foi demonstrativo da sua eficácia no que respeita à consulta simples 

e directa sobre o trabalho de cada autor. Esta é a razão pela qual este website foi 

utilizado como uma referência para iniciar o trabalho. 

O objectivo inicial do projecto anamnese foi “suprir a inexistência no nosso país de 

uma ferramenta de trabalho dirigida aos estudiosos e ao público em geral que 

conglomere a informação visual e escrita produzida pelos inúmeros indivíduos e 

instituições que activamente desenharam o perfil de um contexto em franco 

desenvolvimento”.11  

Uma das secções da página online da anamnese, que foi mais importante durante a 

                                            
10 Ver: http://www.anamnese.pt 
11 Cf. o texto de apresentação do projecto. http://www.anamnese.pt/?proj 
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pesquisa realizada, e que veio a concretizar-se no website do EMPTY CUBE, foi a 

secção “1a+1p+1a”12, que centra o seu objectivo na produção de textos sobre as 

obras dos autores constantes da base de dados. O EMPTY CUBE tem uma amplitude 

temporal diferente do exemplo que escolhemos; o seu arquivo histórico colige os 

projectos realizados e os textos produzidos desde o ínicio da sua programação e a 

sua base de dados é actualizada de acordo com o calendário dos projectos 

realizados.  

 

Memória descrita do projecto do website: 

- Identificação com o logotipo do EMPTY CUBE; 

- Depuração gráfica de forma a facilitar e concentrar a leitura e a retirar qualquer 

“ruído visual”; 

A escolha do tipo de letra, Arial, regular, de fácil leitura e apropriada à edição do texto 

por parte do público. É um tipo de fonte que mantém as suas características 

intrínsecas quando é copiado; 

- Página “leve”, de consulta rápida, quer no que respeita aos textos, quer às imagens 

das obras;  

- Acesso a todos os conteúdos em português e em inglês; 

- Adaptada a qualquer browser; 

- Colocação de cinco imagens do projecto, sendo que uma delas pode ser um vídeo 

em formato MPEG;  

- Colocação do texto em formato Flash de forma a tornar mas rápida a navegação e 

assim mais simples a consulta; 

- Informação adicional:  

 - Logotipos dos patrocinadores 

                                            
12 Ver: http://www.anamnese.pt/?projecto=apa 
A secção 1a+1p+1a (um artista + uma peça + um autor) assenta no convite dirigido a críticos, comissários 
ou ensaístas internacionais para escreverem textos inéditos sobre uma peça específica de artistas 
portugueses. Ao concentrarem a sua atenção na particularidade de um trabalho, estes textos ampliarão de 
forma inovadora o acervo discursivo existente sobre a arte portuguesa, abrindo–lhe um contexto mais 
internacional do que aquele que em regra conhece. 
Miguel von Hafe Pérez 
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- Identificação e forma de contacto do curador através de um endereço de 

email criado para o efeito e número de telemóvel para contacto 

 - Morada e localização via Google Maps 

- Visualização dos projectos dos artistas por ordem cronológica (datas 

correspondentes incluídas) 

- Indicação da exposição seguinte e data 

- Um endereço de email de contacto do artista  

- Ficha técnica do projecto.  

 

Ver anexo 1 com as propostas relativas à concepção do website e as 

respectivas páginas no formato aprovado. 

 
 
2.4 Notas sobre o conceito Site-specific no contexto das obras apresentadas no 
EMPTY CUBE. 
 
As seis apresentações que integram a primeira fase deste projecto foram trabalhadas 

tendo como denominador comum as condições propostas aos artistas13. Essas 

condições, o tempo pré-estabelecido para apresentação da obra e a sua proximidade 

com o espectador são dois dados que traduzem um acontecimento, ou um evento 

único, são inalteráveis e constituem a base de trabalho entre curador e artistas. Todas 

as obras produzidas foram pensadas para o mesmo espaço e estiveram expostas por 

um período de tempo semelhante, que pode ter variado cerca de uma ou duas horas 

em cada apresentação. Ou seja, todos os projectos corresponderam a uma situação 

específica, condicionada em termos de espaço e de tempo. O desenvolvimento do 

projecto, na segunda fase, vai apresentar algumas alterações mas mantém estas 

duas condições iniciais. A alteração mais significativa encontra-se na configuração do 

novo espaço e será desenvolvida no ponto 4.  

                                            
13 Sobre esta questão ver a entrevista com Bruno Marchand, pag. 88 
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Sendo o espaço um dado específico e permanente, põem-se três questões sobre a 

especificidade do espaço do Empty Cube, bem como, sobre a relação dos artistas 

com a obra no âmbito do projecto e após a sua realização. 

 

- Quais os projectos que incorporaram o espaço na concepção e concretização 

da obra? 

 

- As obras foram concebidas para um espaço pré-definido. Somente fazem 

sentido nesse espaço? 

 

- As obras podem ser apresentadas noutro contexto, como por exemplo numa 

exposição colectiva, reproduzindo, ou não, as condições em que foram 

expostas no EMPTY CUBE? 

 

Estas questões são um ponto de partida para analisar cada um dos projectos tendo 

em conta que a condição Site-specific é, nalguns casos, mais próxima de obras 

realizadas a partir do final da década de sessenta, por artistas como Richard Serra ou 

Barry Le Va, para citar apenas dois exemplos. As obras destes artistas foram 

realizadas para galerias, ou para salas de museus, e não estão no domínio da arte no 

espaço público, situação em que a especificidade do espaço e do lugar determinam 

outro tipo de relações com o contexto social, desde a concepção, à produção da obra 

e ao seu impacto no lugar onde foram implantadas. 
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Richard Serra, Splash Piece: Casting, chumbo. Obra realizada num armazém do galerista Leo Castelli, Nova 

Iorque, 1968.  

 

 
Barry Le Va, Continuous and Related Activities: Discontinued by the Act of Dropping, Instalação. Newport Harbor 

Art Museum, 1967 

 

Uma caracterização das obras Site-specific, da autoria da historiadora Miwon Kwon, 

propõe-nos uma visão abrangente sobre esta prática artística: “Whether inside the 

white cube or in the Nevada desert, whether architectural or landscape-oriented, site-

specific art initially took the site as an actual location, a tangible reality, its identity 

composed of a unique combination of physical elements: length, depth, heigth, texture, 

and shape of walls and rooms; sacle and proportion of plazas, buildings, or parks; 
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existing conditions of ligthting, ventilation, traffic patterns, distintive topographical 

features, and so forth.”14 Deste modo, o espaço expositivo é determinante para a 

concepção da obra, seja um espaço museológico (uma galeria de arte) ou um outro 

sítio escolhido, como uma loja, um jardim, ou uma floresta como é o caso da land-art. 

A diferença entre uma obra produzida e exposta num espaço disponibilizado para 

cumprir esse objectivo e uma obra site-specific, encontra-se ao nível da concepção e 

das preocupações conceptuais do artista em que o espaço, e por vezes o lugar, são 

também matéria de trabalho do artista e constitutivos da obra. A este respeito, Richard 

Serra refere o seguinte numa conferência proferida na Yale University, em 1990: 
 “Site-specific works deal with the environmental components of given places. The scale, size, 

and location of site-specific works are determined by the topography of the site, wether it be 

urban or landscape or architectural encolsure. (...) The specicity of site-oriented works means 

that they are conceived for, dependent or inseparable from their location. Scale, size, and 

placement of sculptural elements result from an analisys of a given site takes into 

consideration not only formal but social and political characteristics of the site”15  
 

Nesta passagem, Richard Serra põe-nos perante a importância que o autor confere à 

relação da obra com o espaço para o qual esta foi concebida, criada e pensada. 

Embora o tema principal da palestra verse acerca das implicações sócio-politicas da 

arte no espaço público, referimo-nos ao caso controverso da retirada da sua obra 

Tilted Arc (1981-1989) da Federal Plaza em Nova Iorque. As condições e implicações 

que uma obra site-specific projecta no contexto da arte estão aqui enunciadas. 

As obras site-specific que podemos ver nas duas imagens aqui reproduzidas, 

constituem dois exemplos que nos colocam por um lado, perante a especificidade da 

obra num determinado espaço e, por outro lado, põem-nos uma questão que se 

prende com a possibilidade da sua reposição, ou reinstalação, num outro espaço 

expositivo. Devemos ter em atenção que ambas as obras convocam uma dimensão 

performativa, determinada pela escolha dos materiais e pela a acção do corpo do 

                                            
14 Cf. Miwon Kwon, One Place After Another Site-specific Art and Locational Identity, Cambridge 
Massachusetts: MIT-Press, 2004, p.11 
15 Ver Richard Serra, "from the Yale Lecture”, in Art in Theory 1900-2000: an anthology of changing 
ideas - Malden, Oxford and Victoria: Blackwell, 2006 (new edition), p.1096 
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artista no espaço que lhes confere a forma final. A obra Splash Piece: Casting, de 

Richard Serra, foi executada através da projecção de chumbo quente sobre o canto 

de uma sala, onde foram colocadas placas de chumbo. A obra, vincadamente 

escultórica, incorpora o chão e as paredes da sala, elementos que lhe pertencem e 

sem os quais não pode existir tanto conceptual como formalmente. Ou seja, a 

especificidade do espaço, as suas caracterísiticas, escala, o chão, a sua textura, etc. 

são essenciais na constituição e na determinação da sua forma originária.  

De outro modo, a instalação de Barry Le Va, exposta no Newport Harbor Art Museum, 

em 1967, ocupava todo o espaço da sala e era composta por diferentes materiais 

dispersos pelo chão da sala de exposição. Se esta aparente dispersão transmitia uma 

certa imaterialidade, ao contrário da obra de Serra, a sua composição determinava o 

momento em que esta foi finalizada pelo artista.  

Embora a questão formal não seja o centro do trabalho dos autores, a sua 

reapresentação põe alguns problemas acerca da efemeridade da obra e da sua 

recolocação noutro espaço expositivo, cujas características reactivarão problemas 

semelhantes. Este procedimento implica que a instalação da obra e a sua 

incorporação num novo espaço, devido à necessidade da sua reapresentação, possa 

sofrer uma mudança significativa em relação à sua primeira apresentação. O que 

determina que a obra pode eventualmente manter a sua integridade original - que 

ultrapassa a questão da mera reprodução formal - é o cumprimento das instruções 

fornecidas pelo autor que estabelecem um vínculo ao primeiro momento em que obra 

foi concebida no espaço. Ou seja, como refere Susan Hapgood, citada por Miwon 

Kwon, “the once-popular term ‘site-specific’, has come to mean ‘movable' under the 

rigth circumstances”. No entanto, pode existir uma desadequação da obra que transita 

de um espaço para outro, mesmo que haja um acordo com o cumprimento das regras 

pré-estabelecidas16.  

Uma das questões que se podem colocar é a de compreender até que ponto uma 

obra pensada expressamente para um espaço mantém as mesmas características 

noutro espaço, independentemente da instalação a que for sujeita. Esta questão 

                                            
16 Cf. Miwon Kwon, Op.cit., p.38-43 
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amplifica-se se pensarmos na possibilidade de reproduzir as condições expositivas. O 

contexto e o lugar são diferentes, e a reprodução do espaço, assim como a própria 

obra, estão inseridos num outro lugar que pode ser um armazém, um museu, uma 

galeria, ou um apartamento. Podemos estar em presença de uma diluição da acção 

originária que motivou o autor a executar essa obra para um espaço específico e, 

simultaneamente, perante um momento irrepetível. Não queremos com isto dizer que 

a obra poderá ser destruída, mas simplesmente deslocada do seu contexto. Não é 

apenas a experiência do espectador que sofre uma alteração, mas a impossibilidade 

de reactivar essa mesma experiência original a partir de um dado modificado. A obra 

site-specific existe enquanto momento único e irrepetível. Na mesma época, Robert 

Morris apresenta uma reflecção sobre estas questões, presentes nas obras Untitled 

(Mirrored Cubes), de 1965 e Untitled, de 1966. A relação do espectador com o espaço 

da galeria, enquanto espaço prolongado na obra (Mirrored Cubes), ou o contentor 

branco, obra que mimetiza o cubo branco da galeria e estabelece uma relação 

ambígua e disruptiva com o espectador, reposicionando a relação física deste e do 

seu corpo, com o espaço enquanto objecto estético.  Esta relação é clarificada numa 

passagem, de 1997, em que diz o seguinte: 

 
“It was the confrontation with the body. It was the notion that the object recedes in its self-

importance. It participates in a complex experience that includes the object, your body, the 

space, and the time of your experience. It’s locked together in these things.”17 

 

A experiência que R. Morris refere implica uma relação complexa do espectador com 

o espaço, em que o tempo é, em termos perceptivos, um dos elementos estruturantes 

dessa experiência. Ou seja, num determinado momento, o sujeito encontra-se perante 

a obra e o espaço de uma forma quase imersiva. Estes aspectos correspondem às 

coordenadas do projecto EMPTY CUBE e constituíram, ao longo da sua 

programação, uma permanente interrogação onde cada artista desenvolveu uma 

resposta diferente.  

                                            
17 Cf. Nick Kaye, Site-Specific Art-Performance, Place and Documentation, Routledge, London and New 
York, 2008, p. 26-30. 
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O primeiro projecto, do artista João Seguro, contém inicialmente estes elementos, e 

foi a partir da sua concretização que a noção de “apresentação única” se afirmou 

como uma linha estruturante da programação. É nessa plataforma absolutamente 

experimental que todo o trabalho que se seguiu foi desenvolvido. Cada artista 

apresentou uma metodologia e uma aproximação ao espaço e às questões 

directamente relacionadas com a duração da exposição.  

 

 

 

2.5 Análise dos projectos realizados 
 

A análise que se segue não pretende questionar a metodologia individual de cada 

autor, mas observar a posteriori até que ponto o contexto específico deste projecto 

pode responder às três questões enunciadas no início do capítulo anterior.18 

 

- OUT OF THE CORNER OF THE EYE, João Seguro 
O trabalho de João Seguro observa sistematicamente os mecanismos da percepção 

confrontando o espectador com a problemática da representação. Nas suas obras, a 

convocação da história da arte, e principalmente a pintura enquanto referente histórico 

da representação, pode ser compreendida como uma aporia. João Seguro constrói a 

sua pesquisa no sentido em procede a um questionamento dos modelos apreendidos, 

mas não pretende apresentar respostas, antes submete-nos a uma experiência 

individual que nos questiona permanentemente.  

O projecto escultórico que foi apresentado no EMPTY CUBE criou de imediato uma 

relação com o espaço e ocupou as duas salas. A obra criada para a sala principal, 

UNTITLED (SPLIT SCREEN), foi concebida de forma a que a própria escultura 
                                            

- 18 Quais os projectos que incorporaram o espaço na concepção e concretização da obra? 

- As obras foram concebidas para um espaço pré-definido. Fazem somente sentido nesse espaço? 

- As obras podem ser apresentadas noutro contexto, como por exemplo, numa exposição colectiva, 

reproduzindo, ou não, as condições em que foram expostas no EMPTY CUBE? 
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condicionasse o espaço de exposição19. A obra obedeceu a uma construção rigorosa, 

de forma a desenhar no espaço a posição e percurso do espectador e o seu ponto de 

vista20. Esta escultura, com as medidas 150 x 150 x 60 cm, pintada de branco, parte 

da ideia de um plinto, de uma base para expor uma escultura. Sobre o plano branco, 

que é o topo da peça, encontra-se um hexágono preto. De um dos lados da peça, 

assente no chão, um vidro preto actua como um espelho que reflecte a imagem de 

uma pirâmide hexagonal. Este dispositivo activa um falso trompe l’oeil que provoca no 

espectador uma sensação de dúvida perante a posição ambígua da pirâmide. A 

referência ao plinto é subvertida pela posição do objecto. O espaço de forma 

quadrangular e com três metros de lado incorporou a escultura, cujas medidas foram 

pensadas para, de forma proporcional, corresponder a metade da sua dimensão total. 

Em torno da peça, o espectador dispunha apenas de 75 cm para se mover, o que 

condicionava a circulação e o distanciamento, muitas vezes necessário para observar 

uma obra exposta. A circulação do público fez-se muito lentamente durante a noite da 

apresentação e desta forma João Seguro produziu, uma estreita relação temporal 

com o espectador. 

Das duas peças apresentadas na exposição, a escultura UNTITLED (SPLIT 

SCREEN), pode eventualmente ser exposta noutro contexto, deslocada do seu 

espaço original, passando a ser uma escultura autónoma que somente a 

documentação ou a memória do espectador podem reenviar para o seu momento 

original.  

 

- Lento / Slow, Daniel Barroca 
No trabalho deste autor, a memória, a sua fixação, ou o seu registo são elementos 

centrais da pesquisa que desenvolve, convocando muitas vezes uma dimensão auto-

referencial. Esta relação com as narrativas históricas de um passado ainda recente 

está presente na documentação que utiliza e que é sujeita a um aturado processo de 

                                            
19 Ver entrevista de João Seguro, Anexo 4 pag. 2 
20 No trabalho do autor são recorrentes as referências ao Modernismo, neste caso em particular e apesar 
da austera economia de meios o EMPTY CUBE transformou-se numa evocação da Merzbau de Kurt 
Schwitters. 
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sedimentação que emerge na sua obra em diversos meios, como o vídeo, o desenho, 

a escrita, o som e, mais recentemente, na edição de publicações.  

A apresentação do projecto Lento / Slow, - o primeiro da existência do EMPTY CUBE 

com o formato que conhecemos hoje -  foi dividida pelas duas salas. Na primeira sala 

foi exposto um poema do autor e na sala principal um vídeo com som. O vídeo21 

remete para trabalhos anteriores do artista através da imagem desfocada do seu 

rosto, com acentuado grão, em parte encoberto pelas mãos que se movimentam 

continuamente sobre este. O som é um elemento central nesta obra e foi gravado no 

seu atelier em Berlim. É neste aspecto, o som captado no atelier, que a obra de 

Daniela Barroca adquire uma particular importância, como se o som escutado no 

espaço do EMPTY CUBE convocasse um lugar longínquo, o do seu atelier de Berlim. 

O artista não recorre apenas à representação de uma memória evocativa de uma 

acção, que ocorreu num lugar determinado, mas potencia de uma forma poética, num 

espaço fechado e de dimensões reduzidas, a metáfora da solidão. A evocação da 

memória é aqui uma reorientação do espectador entre o espaço de apresentação do 

projecto artístico e a referência a uma vivência do autor. Esta relação entre lugar e 

espaço na obra de Daniel Barroca aparece com muita frequência ligada à evocação 

de acções em lugares distantes geográfica e temporalmente. Esses lugares, onde 

ocorreram determinados acontecimentos são transpostos para as suas obras como 

meta-narrativas instaladas em diferentes suportes no espaço expositivo. Barroca 

estabelece uma mediação entre o espaço funcional e o lugar antropológico, ou seja, 

entre o espaço expositivo e o lugar da ocorrência de um acontecimento. Esta obra 

pode vir a ser apresentada noutro contexto embora a sua relação com o espaço do 

EMPTY CUBE se mantenha inalterada. Não sendo um projecto concebido 

exclusivamente para aquele espaço será desejável que numa futura exposição as 

condições de proximidade com o espectador e, principalmente, a relação deste com o 

som sejam semelhantes a esta apresentação. Caberá ao autor determinar essas 

condições. 

                                            
21 Ver http:// www.emptycube.org/artista2/daniel5.html 
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- Diagramas, Lara Morais 
O projecto apresentado pela artista estabelecia dois momentos que corresponderam, 

na instalação, às duas salas disponíveis. Durante o processo de trabalho que 

desenvolvemos, as questões ligadas à antropologia do espaço foram sempre uma 

reflexão presente na concepção da obra para o EMPTY CUBE22. A sala principal foi 

compreendida pela artista como uma matéria a trabalhar. A sua forma cúbica 

transformou-se num contentor de um outro cubo de dimensões mais reduzidas, com 

um metro de lado. Lara Morais utilizou os dois espaços para construir a sua obra 

desenhando sobre as paredes. Na primeira sala, um diagrama foi desenhado a grafite 

sobre uma parede que só era visível após a entrada do visitante. Não se tratava de 

apresentar esse esquema, ou diagrama, directamente ao espectador, mas de lhe 

devolver o espaço da sala branca propondo-lhe um confronto inusitado. Na sala 

principal, o cubo apresentado pela artista foi desenhado como uma projecção 

geométrica. Estes desenhos foram feitos directamente sobre o chão, as paredes 

(sendo que uma delas, a montra, foi propositadamente coberta por vinil branco) e 

sobre o tecto. O quadrado referente à projecção do topo do cubo foi uma apropriação 

das duas lâmpadas fluorescentes, suspensas no tecto, que distam uma da outra 

precisamente um metro e simulavam a forma de um quadrado. Esta obra estabelece 

uma relação entre o espaço público e o momento individual e privado como algo que é 
transitório e quase tangível. O espaço da galeria transformou-se em espaço de 
circulação, dentro do qual estava inscrito um desenho que representava um outro 
espaço delimitado que cada espectador fruía e experimentava individualmente. Este 
projecto, foi concebido e trabalhado exclusivamente para o espaço da sala principal e 
pode ser considerado um trabalho site-specific em toda a programação23.  
 

-  Redesenhar, Nuno Sousa Vieira 

                                            
22 Ver http:// www.emptycube.org/artista3/lara2.html 
23 Ver entrevista de Lara Morais, pag. 28 em que a artista refere o seguinte: “Depois comecei a pensar mais 
no espaço em si, no “cubo”, o que,  nos leva sempre ao espaço, ao white cube em que sempre se fala, eu 
tentei fugir um pouco a isso, o que é quase impossível, não é?” 
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Este projecto iniciou-se quando fui ver o portfolio do artista, para conhecer a sua 

produção mais recente e para lhe propor uma colaboração com o EMPTY CUBE, o 

que se viria a confirmar. O seu trabalho evidenciou, desde o início, uma relação do 

espaço do atelier com o espaço expositivo. Estes dois momentos, complementares no 

processo de trabalho do autor, tornam-se mais evidentes quando Sousa Vieira 

fotografa vistas do seu atelier ou remove partes da sua construção e as transporta, 

modificadas, para o local da exposição. 

Na instalação Redesenhar, a utilização do espaço expositivo não se afastou das 

outras propostas até aqui analisadas: as duas salas foram utilizadas para expor 

diferentes fases do projecto. No entanto, a relação com o espaço da sala principal foi 

pensada como uma relação da obra com o espaço. Ou seja, Nuno Sousa Vieira intuiu 

o espaço de apresentação do projecto e trabalhou as diferentes fases desse projecto 

tendo em conta o espaço, e não a partir deste. A Mesa de canto24 é uma obra que 

obedece a um procedimento prévio, cujo enunciado se encontra noutra obra, uma 

impressão fotográfica intitulada Projecto de canto para mesa rectangular (instruções). 

Esta precedência entre as obras construiu uma forma diferente de circulação entre as 

duas salas. Um terceiro elemento da exposição, o Caderno meio isométrico 

destinava-se a ao público, dado que esta obra podia ser recolhida pelo visitante da 

exposição e utilizada a posteriori.  

Nuno Sousa Vieira trabalhou com o espaço do EMPTY CUBE a partir da ideia de uma 

obra para um espaço, da relação desta com a escala humana e das referências ao 

quotidiano do espectador. A sua obra recoloca as três questões propostas neste 

capítulo: é um trabalho pensado para aquele espaço, mas não depende 

absolutamente dele; a sua exposição pode ocorrer noutro contexto em condições 

semelhantes, seja numa exposição colectiva ou num projecto individual.  

 

 

                                            
24 Ver www.emptycube.org/artista4/artista_d.html 
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- AfterGlow, Vasco Barata 
O ponto de partida para este trabalho foi uma fotografia que sobreviveu a uma série 

abandonada pelo autor e que o levou a propor um projecto para o EMPTY CUBE. 

Esta proposta tinha duas características que me motivaram a aceitar o desafio. Em 

primeiro lugar, o confronto do autor com o seu trabalho e a permanência de uma obra 

desenquadrada do seu contexto. Uma fotografia, fora da série, mas resistente ao 

tempo e a uma segunda categorização ou recuperação no âmbito do trabalho do 

artista, e que este decide apresentar uma única vez. Em segundo lugar, uma 

articulação com o espaço no sentido de resolver, para o autor, a imagem através de 

um diálogo com  um desenho executado sobre as paredes25.  

O trabalho apresentado por Vasco Barata ocupou as duas salas, a principal e a sala 

contígua, ligando-as através do desenho que se prolongou entre uma e a outra26. Por 

outro lado, a exposição da obra, a fotografia recuperada e o desenho feito 

exclusivamente para aquela noite, foi precedido de um acordo entre mim e o artista, 

para que a fotografia fosse retirada no fim do evento, ou seja naquela noite, quando já 

não houvesse público. O que de facto aconteceu. O projecto fechou o seu ciclo 

simultaneamente com o encerramento da “apresentação única” no final da noite. A 

anulação da obra não pretendia prevenir uma eventual visita furtiva à instalação no 

dia seguinte, mas fez parte da estratégia do autor sobre a única oportunidade de 

produzir e mostrar uma obra que apenas fazia sentido naquele contexto e na 

instalação pensada e executada no espaço.  

AfterGlow foi um projecto realizado para o espaço e para a duração do evento EMPTY 

CUBE27. A sua reapresentação perderia o sentido, dado que o projecto encerrou em 

si mesmo essa finalidade: proporcionar uma experiência irrepetível. Cabe ao artista 

decidir sobre esta questão, se ela se vier a colocar. 

 
                                            
25 Ver no Anexo 5 o texto da proposta do artista Vasco Barata 
26 Ver www.emptycube.org/artista5/artista_e.html 
27 Cf. a entrevista de Vasco Barata. Anexo 4 p. 41 
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- O quase golpe da bicicleta, Ana Pérez-Quiroga 
Esta obra de Ana Pérez-Quiroga foi desenvolvida em Xangai durante um programa de 

residências para artistas que frequentou durante três meses. A longa correspondência 

que trocámos, por email, foi construindo um projecto de colaboração entre mim e a 

artista que, a dado momento, se manifestou como uma possibilidade para ser 

apresentado no EMPTY CUBE.  

Ana Pérez-Quiroga mostrou uma série de 30 fotografias, documentação recolhida, um 

texto de parede, e um desdobrável desenhado e concebido pela autora como um 

objecto artístico que foi distribuído ao público durante o evento28. Este projecto não foi 

pensado como uma obra que somente podia ser apresentada no espaço do EMPTY 

CUBE, mas deve ser interpretado como uma intervenção com o público numa 

oportunidade única. Todo o projecto foi construído a partir de uma situação vivida pela 

artista durante um dia em Xangai29, e foi mostrado por uma noite perante o público e 

desmontado nessa mesma noite segundo o acordo que estabelecemos30. O objecto 

desdobrável, foi concebido e produzido sem que eu tivesse qualquer intervenção, 

conforme foi também previamente combinado, e constituiu um segundo 

acontecimento dentro do evento.  

Ana Pérez-Quiroga partiu de uma experiência pessoal, e simultaneamente de um 

contexto específico para trabalhar este projecto, aproximando-se de uma prática 

artística que parte da complexidade e da sua experiência num determinado contexto. 

A obra apresentada é tendencialmente um projecto que ultrapassa a instalação site-

specific, como objecto finalizado, mas que se aproxima de uma prática autoral em que 

o processo de trabalho é um momento transitório, como um registo, mostrado no 

espaço expositivo. O projecto de Pérez-Quiroga foi de facto uma “apresentação única” 

criando um momento de contacto com a memória fixada nas imagens e irrepetível 

                                            
28 Foram produzidos 100 exemplares impressos com texto e imagem. Os 100 exemplares são diferentes 
porque as imagens reproduzidas não são todas iguais. Foram escolhidas cinco imagens da 30 que foram 
expostas. A edição foi subdividida por 5 conjuntos de 20 exemplares. 
29 Ver www.emptycube.org/artista6/artista_f.html 
30 Estamos perante uma atitude semelhante à do artista Vasco Barata, mencionada anteriormente. 
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através da recolha pelo público do objecto impresso. Não é, contudo, um projecto que 

dependa absolutamente do espaço para o qual foi realizado. 

 

- Evento de uma noite, RitaGT 
Este foi o primeiro projecto realizado a partir do novo espaço criado e desenhado para 

o EMPTY CUBE e instalado na AppletonSquare, em Alvalade31.  

A obra foi desenvolvida em Berlim, onde a artista se encontrava a viver, tendo sido 

filmados os dois vídeos que compunham a instalação e feitas as fotografias incluídas 

no livro de autor produzido para o evento32. 

A participação de RitaGT levantou várias questões sobre o conceito inicial do novo 

projecto no que respeita ao espaço. Ao contrário dos outros eventos, o projecto da 

artista foi pensado para ser instalado dentro do cubo, eliminando a presença do 

espaço da galeria AppletonSquare. A primeira questão que o novo espaço suscitou foi 

a sua presença enquanto construção dentro de uma outra construção pré-existente. 

Como se existisse um lógica de exclusão do espaço da galeria, sabendo-se que o 

cubo não é uma construção destinada a reduzir esse espaço, mas uma estrutura 

nómada que ali reside por um período de escassas horas. No decorrer da montagem 

e instalação da estrutura modular que constitui o cubo, criou-se uma tensão entre a 

possibilidade de reduzir a escala da instalação ao mínimo possível (contrariando a 

ocupação de um espaço anexo, a sala contígua ao cubo, como tinha acontecido com 

as participações anteriores no espaço de Xabregas) e uma outra possibilidade de 

relacionar ou distender essa montagem ao espaço de acolhimento, a galeria 

propriamente dita.  

A resposta ao novo espaço acabou por suscitar, por parte da autora, uma alteração 

relativa ao programa pensado para o novo projecto, desdobrando a exposição entre o 

cubo e a sala da galeria. Podemos entender esta acção como um rompimento com o 

programa estabelecido (e que foi acordado entre curador e artista no momento final 

da montagem), optando por anular a estratégia de isolamento entre os dois espaços. 

                                            
31 Ver o Capítulo 4 e Anexo 3 sobre a concepção, construção e instalação do espaço. 
32 Ver o texto e e imagens publicadas no website, incluídos nos Anexos 2 e 3. 
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A especificidade do novo espaço não foi, no âmbito do projecto da RitaGT, um 

problema, ou uma questão que a fizesse repensar o estatuto do espaço como 

condicionador da obra a apresentar. Pelo contrário, a artista decidiu transformar e 

apropriar-se do cubo como uma parte da sua instalação que ocupou todo o espaço da 

galeria AppletonSquare. No contexto do seu trabalho, a artista tentou responder a 

uma condição programática do projecto integrando-a na sua obra.   

Esta instalação pode ser reproduzida e não contribuiu para as questões relacionadas 

com a obra site-specific. Pode, no entanto, ser vista como uma crítica ao espaço 

instituicional, se assim for entendido o novo projecto do EMPTY CUBE, e à proposta 

artística que lhe tinha sido dirigida. 

 

Cada um dos projectos expositivos foi apresentado num contexto em que o espaço é, 

como vimos, um dos dados determinantes para a concretização da obra realizada, 

para a sua exposição. Este é um elemento fundador do modernismo e “chegamos a 

um ponto em que primeiro vemos não a arte, mas o espaço em si. (...) vem à mente a 

imagem de um espaço branco ideal que, mais do que qualquer quadro isolado, pode 

constituir o arquétipo da arte do século XX; ele se clarifica por meio de um processo 

de inevitabilidade histótrica comumente vinculado à arte que contém.”33 Esta 

passagem de Brian O’Doherty revela a importância que o espaço expositivo adquiriu, 

como valor formal, em contraponto com os valores do quotidiano, como um lugar 

sagrado e não ecuménico em que o tempo é algo exterior à experiência humana. 

 

No entanto, a duração do evento (o tempo) determinou também outras acções 

praticadas pelos artistas, desde a edição de publicações para serem recolhidas pelo 

público exclusivamente durante o evento, até à recolha da exposição no final da noite. 

Neste último caso, estas acções passaram-se num âmbito mais restrito e sem uma 

declarada intenção performativa perante o público.  

                                            
33 Cf. Brian O’Doherty, No Interior do Cubo Branco, A ideologia do Espaço da Arte, Martins Fontes, São 
Paulo, 2007, p.3 
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As condições dadas para a realização dos projectos no EMPTY CUBE foram uma 

premissa programática que não continha qualquer condicionante que direccionasse a 

produção e a realização de obras site-specific. A participação da artista Lara Morais, 

que realizou o seu trabalho partindo do espaço que lhe foi dado e incorporando-o na 

obra produzida, pode considerar-se uma excepção. Por outro lado, a curta duração de 

cada apresentação, e a sua especificidade como espaço expositivo, levantam uma 

outra questão, que se relaciona com a memória e o registo das intervenções em cada 

um dos dias que foram realizadas. Cada apresentação é um momento único que pode 

ser registado e tornar-se em documentação, nas palavras de B. O’Doherty, “Os 

projectos – arte de curta duração feita para locais e ocasiões específicos – levantam a 

questão de como o transitório sobrevive, se é que sobrevive. Os documentos e as 

fotografias desafiam a imaginação na história ao apresentar-lhe uma arte já morta”34. 

O website35 não é uma resposta a esta questão, mas uma necessidade de constituir 

um arquivo do projecto, de certa forma reduzido devido ao seu formato, que permite 

ter um contacto com as obras que foram expostas e nalguns casos visualizar a sua 

instalação.  

 

                                            
34 Idem, p.77 
35 No que respeita à questão do website como arquivo do projecto, ver as entrevistas de Bruno Marchand , 
Hugo Dinis e Miguel Wandschneider, Anexo 4. 
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3. O Processo Curatorial 
 

3.1 Curadoria e espaço expositivo 
 
Num texto de 1972, Robert Smithson faz uma advertência sobre os limites da função 

do curador e as suas implicações na cultura contemporânea: “Cultural confinement 

takes place when a curator imposes his own limits on an art exhibition, rather than 

asking an artist to set his limits”36. Esta advertência, ou observação, põe-nos perante 

o campo alargado que a acção do curador pode abranger na arte contemporânea, e 

os seus efeitos sobre o trabalho dos artistas, o mercado da arte, as relações com as 

galerias e os museus, tendo em conta o crescimento de curadores independentes nas 

duas últimas décadas.  

Actualmente, a prática curatorial é muito diversificada em relação à tradição do 

curador-conservador cuja principal função era cuidar (do lat. curãre, “cuidar de” ou 

“tratar de”) de um objecto, ou de uma colecção de objectos de valor, patrimonial ou 

cultural. O trabalho do curador deve desenvolver-se numa perspectiva que vise uma 

estreita colaboração com o artista no sentido de mediar a apresentação, 

enquadramento e interpretação da sua obra, mas também de exercer a sua crítica 

sobre esta. A amplitude da sua acção pode estender-se a áreas tão diversificadas 

como a edição, no acompanhamento e controlo das publicações onde são 

reproduzidas as obras de arte (garantindo a sua fidelidade e o rigor na reprodução de 

acordo com o artista), a atenção e acompanhamento da produção de uma obra 

quando se trata de uma encomenda para uma exposição, bem como o controlo 

financeiro das verbas disponíveis para a realização de um projecto expositivo ou 

editorial, a edição de múltiplos, os meios necessários para a montagem da exposição, 

etc. As actuais atribuições do trabalho do curador, colocam-no numa posição em que 

o âmbito das decisões a tomar é muito alargado, e expõem com maior fragilidade o 

                                            
36Ver Robert Smithson, Cultural Confinement (1972), in Robert Smithson: The Collected Writings, 
ed. Jack Flam, University of California Press, Berkley and Los Angeles, Califórnia, 1996, p.154. 
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objecto artístico, e consequentemente o seu autor, podendo desvirtuar ou condicionar 

negativamente o trabalho deste, qualquer que seja o seu suporte artístico. 

Esta diversificação de meios de difusão da obra de arte, coloca-nos perante a questão 

dos circuitos de produção artística e da sua recepção por parte do público, da crítica e 

do contexto cultural de uma época. No final do séc. XIX o Salons des Refusés é um 

exemplo da reacção a uma prática expositiva convencional, o Salon de Paris, que 

levou um grupo de artistas a montar a sua própria exposição, iniciando uma prática 

associativa e autónoma. Como refere Sarah Pierce, “It is precisely in the intensity of 

the viewer’s experience that the exhibition begins to work against conventional 

directives for experiencing individual works of art and towards entire, spatial 

arrangements. Environments were filled to capacity – the work occupied the walls, the 

floors, the ceilings.”37 

É neste contexto que se dá o aparecimento do artista-curador, que remonta ao final 

do séc. XIX e que se desenvolveu e conquistou a sua autonomia no decorrer do séc. 

XX. O colectivo de artistas FLUXUS e os Situacionistas, são dois exemplos de 

organizações independentea e activas que contribuíram decisivamente para a 

transformação da curadoria, tal como a entendemos hoje.  

Marcel Duchamp foi um dos primeiros artistas que interveio como curador, em duas 

exposições que são exemplares da associação e produção autónoma dos artistas: a 

Exposição Internacional do Surrealismo, realizada em Paris em 1938, e a Exposição 

First Papers of Surrealism, realizada em Nova Iorque em 1942. Como outros 

exemplos, refira-se Richard Hamilton e a sua exposição An Exhibit38, realizada no ICA 

(Institute of Contemporary Art) em Londres, em 1957, Marcel Broodthaers com a 

exposição Musée d'Art Moderne, Département des Aigles, em 1968, mas também 

Liam Gillick, General Idea ou o Atelier Van Leishout. Em Portugal, mais recentemente, 

Paulo Mendes é um dos artistas-curadores que a partir da década de 1990 tem 

desenvolvido uma actividade regular. A ZDB iniciou o seu percurso como um colectivo 
                                            
37 Sobre as questões relacionadas com o artista curador ver 
http://www.visualartists.ie/sfr_infopool_pp_artistcurate_art.html 
38 sobre esta exposição e o autor ver, Richard Hamilton “Tate Magazine”, 
http://www.tate.org.uk/magazine/issue4/popdaddy.htm 
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de artistas trabalhando numa programação independente do circuito institucional, 

entre muitos outros caos do panorama nacional e internacional.  

A curadoria é, deste modo, uma prática estreitamente ligada à produção, investigação 

e difusão do trabalho dos artistas na relação entre a produção de sentido de uma obra 

e o contexto que a recebe.  

 

Não pretendo aqui promover ou caucionar a posição do curador como uma autoridade 

soberana sobre o artista, ou a sua obra, mas contextualizar questões e metodologias 

aplicadas no processo de trabalho desenvolvido no EMPTY CUBE.  

O objectivo principal deste projecto tem sido possibilitar a realização, muitas vezes 

experimental, da obra que cada artista desenvolve especificamente para o evento. 

Poder-se-ia dizer, como um prolongamento do seu trabalho de estúdio. Foram tidas 

em conta as limitações orçamentais, a duração do evento, as condições expositivas, e 

em diversas situações, as opções finais dos artistas durante o breve período da 

montagem da exposição, ou a execução da obra dentro do espaço.  

O relacionamento entre curador e artista, não se esgota nas questões de natureza 

prática, o que inclui a produção da obra, mas também não se resume à elaboração de 

um texto final sobre a obra apresentada. O projecto envolve uma colaboração estreita 

desde o início, mas é na “apresentação única” que se revela a sua realização, que se 

dá a ver ao público, razão pela qual, a questão do espaço será aqui desenvolvida em 

primeiro lugar. É importante referir que o espaço foi sempre objecto de negociação 

com o artista, o que não se passou com duração do evento. Em nenhuma situação, 

durante a programação, surgiu a necessidade de prolongar ou reduzir o tempo da 

exposição. Mas no que respeita ao espaço, mesmo na primeira fase, houve sempre a 

necessidade de prolongar a montagem para fora da sala principal do espaço em 

Xabregas. Esta necessidade foi amplamente explorada, em todos os projectos39, visto 

                                            
39 Ver a análise dos projectos realizados no capítulo 2.2 Notas sobre o conceito Site-specific no 

contexto das obras apresentadas no EMPTY CUBE. 
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que a sala contígua foi sempre utilizada pelos artistas. A segunda fase do projecto do 

EMPTY CUBE constituiu um primeiro momento crítico com a obra da artista RitaGT.  

 

A instalação da obra no espaço expositivo é sempre uma questão que se põe ao 

artista e ao curador, seja no EMPTY CUBE, seja em qualquer outro espaço escolhido 

para concretizar esse objectivo. Esse é o lugar da exposição da obra e, 

consequentemente, da relação com o público. Deste ponto de vista, a exposição 

encerra um ciclo de trabalho entre curador e artista, ou seja, é aparentemente a 

finalidade de todo o processo que ocorre num espaço e num momento em que esse 

resultado é dado a ver.  

Esse momento é sempre único para o público no seu primeiro contacto com a 

exposição (independentemente da sua duração), seja num museu, numa galeria, num 

apartamento, num armazém, ou numa série de outros espaços que poderiam aqui 

servir de exemplo. Deste ponto de vista, o espaço expositivo é como uma plataforma 

onde ocorrem diversos tipos de relações, da obra com o público, mas também do 

autor com o seu trabalho fora do seu espaço de criação ou concepção. O espaço 

expositivo activa um sistema de interdependências, questão que se coloca desde o 

início do projecto, ou seja, durante o processo de concepção da exposição, e que se 

efectiva a partir do momento em que as obras de arte são instaladas no espaço. Esta 

condição operativa ocorre em diversos planos: no plano da relação entre o artista e a 

sua obra; no do trabalho do artista com o curador; durante a montagem da exposição; 

no confronto com o público. Esta interdepedência, reside fundamentalmente na forma 

e nas condições do espaço (na sua arquitectura) e é analizada por Daniel Buren, num 

ensaio publicado em 1975 em que diz o seguinte:   

 
“Every place radically imbues (formally, architecturally, sociologically, politically) with its 

meaning the object (work/creation) shown there. Art in general refuses to be implied a priori 

and so pretends to ignore or reject the draconian role imposed by the museum (the gallery), 

a role both cultural and architectural.  
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To reveal  this limit (this role), the object presented and its place of display must dialectically 

imply one another”40.  

 

O espaço é determinante para a exposição. É neste âmbito que o curador e o artista 

devem colaborar num processo de negociação, cabendo ao curador uma posição tão 

distanciada quanto possível, no sentido de encontrar um equilíbrio entre as opções do 

artista que se confronta com o espaço, a contextualização das suas obras na 

exposição e a recepção desta através do olhar do público. Esse trabalho de mediação 

requer um entendimento de cada obra, da compreensão dos mecanismos de 

pensamento de cada autor e da forma como este reflecte sobre o resultado da 

instalação das suas obras.  

A montagem das obras (ou da obra) deve ser acompanhada de uma produtiva 

discussão e de uma aturada experimentação das diversas possibilidades no espaço 

expositivo. Ou seja, trabalhar para obter um acordo sobre as melhores opções que 

confiram ao trabalho do artista uma unidade na exposição. Mesmo que essas 

decisões, após a escolha inicial para a exposição, incluam a exclusão de obras a 

expor por parte do artista ou do curador. Deste ponto de vista, a escolha final não 

deve nunca condicionar o trabalho do artista e, em última instância, este deve ter a 

derradeira palavra, mesmo que essa decisão possa ser arriscada. As obras 

escolhidas para a exposição (mesmo que existam apenas como um projecto, e não se 

encontrem materializadas), são criadas (e muitas vezes) produzidas num espaço 

íntimo, livre e autónomo, seja este trabalho desenvolvido dentro ou fora do seu 

estúdio. É desejável que a exposição consiga proporcionar ao artista um 

prolongamento dessa liberdade e independência no quadro conceptual que 

caracteriza a exposição, afastando-a da mera amostragem do trabalho sem um fio 

condutor que reflicta o contexto da sua obra no espaço de exposição.  

O que é essencial, é que durante o processo de trabalho preparatório de uma 

exposição se construa um relacionamento assente na confiança entre as duas partes, 

                                            
40Cf. Daniel Buren, “Function of Architecture, Notes on work in connection with the places where 
it is installed taken between 1967 and 1975, some of wich are specilly summarized here”, 
Thinking About Exhibitions, London and New York: Routege, 2002 (new editon), p.315 
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de forma a retardar, até ao limite possível, uma sobreposição do curador sobre o 

artista. Para construir este grau de confiança é essencial que o curador conheça com 

profundidade e abrangência do trabalho do artista com o qual está a desenvolver o 

projecto41.  

Este é definitivamente o primeiro passo para entrar num universo íntimo que permite 

compreender o processo de trabalho do autor e as motivações e preocupações 

inerentes a este. O projecto expositivo deve constituir um desafio para ambos, no 

sentido em que os dois (ou no caso de uma exposição colectiva, todos os 

intervenientes) construam o espaço que integra as obras como uma totalidade. A 

exposição é a condição da possibilidade para que exista uma lógica discursiva, uma 

narrativa, expressa na montagem das obras no espaço que vai ser lida e interpretada 

pelo público. Desta forma, o espaço expositivo tem uma forte componente interactiva 

e política, no sentido que Lefebvre atribui aos espaços de representação42.  

O espaço expositivo, enquanto exposição, é uma produção conceptual que, quando 

materializada é vivida e produz a coexistência de duas dimensões do espaço que se 

intersectam, o privado e o público. Por um lado, a exposição delimita uma atmosfera 

semi-privada porque é o espaço onde estão instaladas as obras do autor; por outro 

lado, é também um lugar público pela sua condição de convocar a alteridade, de 

mostrar, de dar a ver ao outro. Mesmo no caso de não ser um espaço com 

características institucionais, como um museu ou uma galeria que têm uma carga 

                                            
41 Sobre esta questão ver a entrevista de Miguel Wandschneider, Anexo 3, p....... 
42 Conforme refere Filomena Silvano sobre Lefebvre, na obra “A produção do espaço”, em que 
analiza os três conceitos que estruturam o seu trabalho, “a prática social, representação do 
espaço e espaço de representação são concebidos enquanto realidades que se encontram em 
permanente interacção dialética. 
A “prática social” engloba a produção e a reprodução dos lugares e dos conjuntos espaciais 
próprios a cada formação social. Cada membro de uma sociedade é dotado de uma 
competência (espacial) e de uma performance (espacial)(no sentido que a linguística dá a estes 
termos) específicas, que organizam as suas práticas sociais. 
“As representações do espaço” estão ligadas às relações de produção e à ‘ordem’ que estas 
impõem. Implicam a existência de conhecimentos, signos e códigos específicos.”   
Neste sentido, e em particular no EMPTY CUBE, a determinação espacio-temporal não depende 
do sujeito, mas é dada a conhecer previamente como uma das premissas do projecto.  
A exposição é asssim um espaço que acciona no visitante, uma expectativa sobre uma 
experiência muito próxima da vivência do quotidiano, em que a espacialidade que a obra constrói 
neste espaço de reduzidas dimensões se relaciona directamente com a consciência de que esta 
experiência é irrepetível.  
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simbólica e pública mais forte, no sentido da legitimação da obra de arte e do seu 

autor, a exposição assume-se como uma totalidade delimitada que é necessário 

transpor para ser visitada e fruída. É um espaço ao qual o público tem acesso, mas 

que é simultaneamente um espaço quase privado, pelo facto de ser ou que é habitado 

pelas obras do artista.  

Numa passagem de um texto recentemente publicado no e-flux Journal, que propõe 

algumas questões sobre a prática curatorial e as relações de poder entre curador e 

artista, Boris Groys, faz uma abordagem à exposição como um medium, no sentido 

em que o espaço e as obras de arte nele expostas se constituem como um dispositivo 

único e essencial no processo artístico:  

 

“The installation is frequently denied the status of a specific art form, because 

it’s not obvious what the medium of an installation actually is. Traditional art 

media are all defined by a specific material support: canvas, stone, or film. The 

material support of the instalation medium is the space itself. That does not 

mean, however, that the instalation is somehow “immaterial”. On the contrary, 

the installation is material par excellence, since is spatial – and being in the 

space is the most general definition of being material. The installation 

transforms the empty, neutral, public, space in to an individual artwork – and it 

invites the visitor to experience this space as the holistic, totalizing space of 

the art work. Anything included in such a space becomes a part of the artwork 

simply because it is placed inside this space. The distinction between art 

object and simple object becomes insignificant here. Instead, what becomes 

crucial is the distinction between a marked, instalation space and unmarked, 

public space”43 . 

 

No projecto EMPTY CUBE, o espaço assume uma importância fulcral devido às suas 

dimensões reduzidas. A sua dimensão e composição são condições programáticas do 

projecto, mas apresentadas como um ponto de partida que é discutido durante o 
                                            
43 Cf. Boris Groys, Politics of instalation, in http://www.e-flux.com/journal/view/31 



 46 

desenvolvimento de cada proposta individual. Como foi anteriormente referido, as 

obras apresentadas, na primeira fase, ocuparam o espaço principal e a sala contígua. 

Esta opção, teve diferentes motivações por parte dos artistas, e pode ser 

compreendida com melhor clareza na entrevista realizada a João Seguro, em 

resposta a uma pergunta sobre o espaço disponibilizado para o seu projecto: 

“(…) no meu caso eu fiz duas peças que, por razões diversas, uma por 

uma razão física e outra por uma razão representacional, remetem para 

a ideia de um contentor, neste caso um contentor que é um cubo, quase 

branco – não é totalmente branco porque tem uma parede de vidro que 

é uma janela – e que é um espaço que, de certa forma, já tinha uma 

história ligada à exposição. A peça que eu fiz para o espaço central, 

para o espaço principal do Empty Cube, era precisamente uma peça que 

lidava com a área de chão do espaço (...) e com a forma como as 

pessoas lidam com uma área de horizonte dentro de espaços fechados.  

O que eu fiz foi instalar um plinto, que era um quadrado elevado a trinta 

centímetros do chão, e ao fazeres esta acção, ao criares esta situação 

dentro de um determinado constrangimento espacial, estás a criar uma 

nova situação de circulação dos visitantes, dos espectadores, e portanto 

crias uma situação de confronto físico e de expectativas entre o que é o 

espaço e aquilo em que se torna o espaço quando a peça está a activar 

determinado tipo de posições físicas e visuais, e a peça que tens 

imediatamente antes, naquele espaço de corredor, que basicamente é 

uma antecâmara, é uma peça que também lida com uma figura 

geométrica, um sólido que é um cubo, mas de certa maneira acaba por 

estar novamente ligado ao espaço expositivo por ser um plinto, e 

portanto de certa forma já preparava para essa decepção da relação que 

temos com as expectativas mais básicas da nossa percepção. Assim, 

havia também uma ligação entre as duas peças, ligação essa que 
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acabava por fechar o círculo daquilo que eu achei ser o meu 

pensamento acerca de um espaço como aquele.”44 

 

O exemplo dado por João Seguro sobre a sua reflexão ao trabalhar “um espaço como 

aquele” é central no processo curatorial que foi desenvolvido ao longo da 

programação.  

A ideia de cubo, neste projecto, deve ser entendida como uma metáfora de um 

espaço expositivo com fortes conotações históricas, como o white cube, um modelo 

de espaço para exposições que obrigou os museus a repensarem e transformarem as 

suas salas (ainda sob a dependência do modelo do gabinete de curosidades ou do 

salon) em galerias de paredes brancas. Este facto demonstra a necessidade que o 

artista tem de mostrar o seu trabalho sem interferências visuais, não apenas em 

confronto com o público, mas também na relação com o espaço expositivo em si 

mesmo. Como refere Christoph Grunenberg:  

 

“Although rarely acknowlege or even noticed, white has become the preferred 

background for the presentation of contemporary art in the twentieth century. 

Much of the twentieth-century art has been produced with the clean spaces and 

the withe walls of modern museums and galleries in mind. The shaped 

canvases of the American artist Ellsworth Kelly, for example, are not 

conceivable withouth the white wall as background.”45 

 

O entendimento do(s) espaço(s) que o EMPTY CUBE ocupou teve sempre em 

atenção a relação do artista com a sua obra. Neste sentido, é um projecto lateral, ou 

seja, que percorre um caminho paralelo às exposições apresentadas em instituições 

nas galerias.  

 

 
                                            
44 Ver entrevista a João Seguro, Anexo 4, p. 6 
45 Cf, Christoph Grunenberg, The Modern Art Musem,  in Contemprary Cultures of Display, Yale 
University Press, New Haven and London, 1999, p.26. 
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3.2 Programação e coordenação do projecto. 
 
A coordenação que implica a produção de todo o projecto está distribuida por cinco 

áreas: 

-  Programação 

- Produção da obra 

- Divulgação impressa e online  

- Preparação do espaço46 

- Actualização do website 

 

A programação dos projectos artísticos apresentados no EMPTY CUBE não obedece 

a uma calendarização anual pré-estabelecida. A programação pretende-se aberta, e 

descontextualizada das práticas correntes do circuito galerístico, potenciando a 

apresentação de propostas artísticas diversificadas que podem surgir num 

determinado momento do trabalho de cada autor e serem incluídas na sua 

programação. Por outro lado, a dimensão projectual que caracteriza o EMPTY CUBE, 

exige uma disponibilidade e flexibilidade que permita alterar uma data, de forma 

rápida, e sem custos adicionais que são, na maior parte das vezes, difíceis de 

suportar para um projecto que tem um orçamento reduzido. Esta flexibilidade tenta 

não afectar as relações e os compromissos assumidos para com os artistas, 

permitindo, quando é necessário, alterar a data marcada para a apresentação do seu 

projecto sem prejuízo para o seu trabalho.  

 

No que respeita à produção das obras, os sete artistas participantes tiveram a seu 

cargo os custos de produção, conforme foi previamente acordado entre curador e 

artistas, dado que o projecto não dispõe de meios para a produção das obras. Esta 
                                            
46 Na segunda fase do projecto, o cubo é montado e desmontado para cada evento. Por vezes é 
necessário proceder à pintura das paredes interiories e trabalhar o espaço de acordo com o 
projecto do artista. 



 49 

questão, de ordem financeira, comum às condições de produção de qualquer evento 

cultural, pode ser determinante em projectos expositivos, ou outros, de maior 

envergadura.  

Nas entrevistas realizadas a artistas e curadores (ver Anexo 4), uma das perguntas 

apontava expliciamente para este problema: a inexistência de verbas destinadas para 

produzir uma obra nova. Seguem-se alguns extractos das respostas dadas às 

entrevistas, que endereçam a questão das verbas destinadas à produção para o 

campo, mais alargardo, da produção artística, e para a responsabilização por parte 

dos curadores e das instiutições que propõem um novo projecto. Algumas das 

respostas, e não apenas as que são citadas, têm uma maior abrangência, podendo 

ser lidas no Anexo 4. 

 

Pergunta aos artistas: Como encaras os meios disponíveis para trabalhar 

neste projecto, sabendo que não existe verba para produção da obra? 

Ana Pérez-Quiroga – “Não, isso também nunca foi um factor determinante para 

eu produzir nada. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre produzi as minhas coisas. 

Como não sou uma artista que vende muito, tenho uma venda muito baixa, não 

é? O que me deixa um bocado… Ainda um dia gostaria de falar contigo sobre 

esse assunto.” 47 

 

JS – “Ou seja, o facto de não haver meios disponíveis para a produção…” 

 

APQ – “Não me impede nada, sabes? Nesse sentido, nunca estou à espera de 

dinheiros…” 

 

JS – “Trabalhas como artista, tens o teu trabalho e tens de o fazer, não é? É 

muito curioso, porque a maior parte das respostas a esta pergunta é 

coincidente…” 

                                            
47 Ver entrevista com Ana pérez-Quiroga, Anexo 4, p. 58 
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APQ – “Sim, porque acho que somos todos uns artistas um bocadinho não-

mainstream… Um bocadinho mais marginais, e talvez também por isso, como 

não vendemos… O lado da venda tem um lado perverso, não é? Porque de 

repente tens de responder, ou corresponder, a um imaginário que põem por 

cima de ti. Estão à espera que faças aquilo, e eu não quero que ninguém esteja 

à espera que eu faça coisa nenhuma, eu quero fazer o que me dá na real gana, 

até mesmo fazer coisas que não ficam bem, estás a ver? Falhar! Quero lá saber. 

Já bem chega que depois venha um galerista dizer: “Ah, isto é uma porcaria, não 

posso vender isto”…  

 

João Seguro – “Parto do princípio de que os artistas trabalham com e sem 

verbas; os artistas estão sempre a trabalhar, às vezes fazem peças com verbas, 

às vezes fazem peças sem verbas, portanto isso nunca pode ser inibidor de 

produção de conteúdo; pode ser inibidor de produção de tarefa, mas não de 

conteúdo. Portanto, isto era só uma mera questão burocrática.” 

 

 

Pergunta aos curadores: Como curador, como vês os meios disponíveis para 

trabalhar neste projecto, sabendo que o artista não dispõe de verba para a 

produção da obra? 

 Hugo Dinis – “Sempre achei que, à partida, é injusto convidar um artista a fazer 

um projecto sem financiamento, ou pelo menos sem um orçamento, mas isso 

parece ser prática corrente e óbvia em todo o lado. O que é um facto é que o 

prestígio e a visibilidade que um projecto como o EMPTY CUBE podem dar-me 

parecem vantajosos.” 48 

 

                                            
48 Ver entrevista com Hugo Dinis, Anexo 4, p.117 
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.......................................... 

 

Miguel Wandschneider – “Essa é uma questão muito complexa. Isso varia 

consoante as práticas dos artistas. Quando se convida um determinado artista, 

há que ter em consideração o tipo de práticas que desenvolve, e em que medida 

tais práticas permitem a participação num projecto desta natureza. Se tu 

estiveres a falar de um artista que só faz projectos de grande escala, muitas 

vezes no espaço público, que não a galeria ou a instituição, que também são 

espaços públicos, e cuja produção requer equipas grandes a trabalhar, o uso de 

materiais que não são fornecidos nem encontrados à borla, etc., etc., etc…. 

Todavia, a prática de muitos artistas decorre no atelier. Houve uma geração, a 

dos anos 90, que se habituou a produzir sob encomenda, ou ao sabor das 

circunstâncias expositivas…”49 

 

.......................................... 

 

Bruno Marchand – “Se eu sair para o contexto do abstracto, dir-te-ia que nunca 

acho bem que existam projectos envolvendo artistas que não tenham fee de 

produção, e acho que tu de certeza concordas comigo. Mas isto não quer dizer 

que eu não ache, que eu não perceba, porque é que ele não existe, e que eu 

não ache que continua de qualquer forma a valer muito a pena fazê-lo, mesmo 

sabendo que não existe um fee de produção. Primeiro, eu não sei exactamente 

se tu impões que as obras sejam criadas especificamente para ali....” 

 

JS – “São obras nunca vistas, criadas no contexto do projecto”. 

 

                                            
49 A resposta de Miguel Wandschneider dá seguimento a uma conversa mais alongada onde são 
abordadas questões como a produção de uma obra para o circuito institucional, metodologias de 
de produção artística, as relações dos artistas recém-formados com o mercado, e outras 
considerações sobre o projecto EMPTY CUBE no actual contexto. Anexo 4, p.135 
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BM – “Portanto tu, de certa forma, crias ali um pacto de solidariedade com o 

artista… O artista cria a obra, é um facto, tu crias as condições. Quer dizer, se 

estivermos a falar de dinheiro, cada um de vocês tem de investir naquele 

momento e naquele encontro, e isso pelo menos não é tão injusto como outra 

coisa qualquer. Agora, se me perguntares se concordo, não; acho que tu, o 

projecto EMPTY CUBE, devia ter uma bolsa para existir, devia haver meios 

dentro do sistema artístico que pudessem financiar um projecto deste género, e 

que isso contemplasse obviamente um fee de produção para o artista, e um fee 

para o comissário”.  

 

Estas respostas são demonstrativas de uma relação directa entre os meios de 

produção e a prática artística, no sentido em que a existência de verbas pode 

condicionar o trabalho do artista. Por outro lado, foi muito interessante compreender 

como esta questão é entendida, para os artistas, quando se trata de um projecto 

como o EMPTY CUBE, em que a produção das obras não está directamente 

relacionada com a sua venda. O que não impede que essas obras possam ser objecto 

de interesse por parte de um coleccionador ou comprador. O EMPTY CUBE não tem 

qualquer participação numa eventual proposta de aquisição pela simples razão de não 

contribuir com o investimento na produção. 

 

A difusão e publicitação de cada “apresentação única” foi inicialmente feita através de 

duas vias: correio postal e correio electónico. O mailing utilizado ficava ao critério dos 

artistas ou dos seus galeristas. O envio postal foi possível graças a um pequeno apoio 

de um firma que suportava a impressão dos convites. O design é da minha 

responsabilidade e autoria, como os convites e reminders enviados por correio 

electrónico. Todo o material de divulgação foi sempre submetido à discussão e 

aprovação, com os artistas.  

O envio de convites, e outra infomação, por correio electrónico foi fundamental para o 

conhecimento do projecto EMPTY CUBE e dos trabalhos apresentados, tendo 

verificado no último ano que o email do projecto passou a receber informação, 
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newsletters, convites, programas, etc., enviados por galerias, projectos similares a 

este, museus e publicações online. O que quer dizer que passou a fazer parte da 

listas de contactos de outras entidades nacionais e internacionais. A comunicação por 

via electrónica é actualmente uma prática comum no universo comunicacional, mas 

para um evento de tão curta duração como este, a permanência online, através do 

website, e a sua difusão por email são absolutamente fundamentais para a existência 

do projecto dado que a sua programação tem uma perodicidade variável.  

  

O EMPTY CUBE é sempre responsável pelas condições expositivas do espaço, quer 

na primeira fase, em que os meios necessários eram bastante mais reduzidos, quer 

na segunda fase, que implica uma complexidade maior, desde a montagem do 

espaço até à sua finalização para a apresentação.  

As condições para a realização da exposição são uma condição essencial para o 

desenvolvimento dos projectos, mesmo durante o processo de desenvolvimento da 

obra, não cabendo nunca aos artistas os encargos inerentes à pintura das paredes ou 

ao lettering aplicado à entrada dos espaço. Quando foi necessário proceder a outras 

alterações do espaço, indispensáveis para a apresentação e exposição dos projectos, 

ou utilizar meios audiovisuais (ver projecto de Daniel Barroca), essas necessidades 

foram supridas pelo projecto.  

 

Dadas as características específicas deste projecto, em parte reguladas pelo curto 

espaço de tempo e pela apresentação efémera da obra do artista, a actualização do 

website é feita no dia anterior à sua apresentação pública. Esta actualização 

compreende a inclusão de imagens, ou vídeos, nunca superior a seis, e do texto com 

a respectiva tradução para inglês.  

Embora a reprodução das imagens seja fiel ao projecto do artista e a sua visualização 

não substitua, em caso algum, a presença da obra no espaço, a sua revelação 

antecipada é absolutamente desnecessária. Não se trata aqui criar uma expectativa 

sobre a obra a apresentar, mas de deixar absolutamente em aberto para o público 

que tipo de projecto vai encontrar durante a sua breve visita.  
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4. Desenvolvimento e concepção da 2ª. Fase do projecto EMPTY CUBE 

 
A segunda fase do projecto nasceu de um convite feito pela galeria AppletonSquare 50 

para iniciar um novo ciclo de exposições, mantendo os parâmetros que definem as 

características programáticas do EMPTY CUBE. Esta proposta, criou uma 

oportunidade para desenvolver uma outra via do projecto, o seu carácter nómada que 

carecia de uma solução adequada, e vai ao encontro de duas vertentes ainda não 

exploradas até ao momento. A primeira, tem a ver com a deslocação do projecto 

dentro da cidade. A segunda vertente,  abre uma possibilidade para criar um formato 

que possibilite a realização do evento noutros locais do país, ou fora deste, mantendo 

as suas premissas iniciais. Esta solução foi pensada no sentido de manter a mais 

importante característica do espaço original, a sala principal de forma cúbica, 

trabalhando a ideia de mobilidade relacionada com um dispositivo que mantivesse as 

características espaciais comuns aos projectos artísticos realizados até agora.  

A deslocação do projecto para outros locais não procura, e não se enquadra, numa 

lógica de ocupação de espaços públicos ou privados desactivados, como é frequente 

nas acções de ocupação características do squatting. Pelo contrário, esta solução 

permite manter o formato do projecto, e negociar a sua instalação temporária em 

diferentes contextos e instituições privadas ou públicas no país e no estrangeiro. 

Para levar a cabo este nova fase do projecto foi necessário reavaliar os meios 

materiais e financeiros até aqui utilizados e procurar, numa perspectiva mais alargada, 

a colaboração de outros elementos cujo contributo permitisse manter as suas 

principais linhas orientadoras e proceder em simultâneo às alterações necessárias. O 

ponto de partida para segunda fase inclui um projecto de arquitectura, um 

patrocinador e uma nova orientação na programação e produção dos eventos.  

 
                                            
50 Ver www.appletonsquare.pt 
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4.1 O projecto do espaço 
 
O novo espaço de acolhimento do projecto EMPTY CUBE é uma sala quadrada com 

dez metros de lado onde funciona a galeria AppletonSquare. Este espaço foi 

equacionado como um possível lugar para trabalhar o mesmo formato de 

“apresentação única”. No entanto, a dimensão da galeria é três vezes maior do que o 

espaço definido para o projecto, não se adequando à escala pretendida. Para além 

das questões relacionadas com os meios de produção necessários e da concepção e 

produção das obras, o contexto do projecto seria radicalmente alterado no que 

respeita à relação do espectador com a obra, transformando definitivamente as 

condições expositivas e criando também uma diferenciação com as propostas feitas 

anteriormente aos artistas que integraram a primeira fase do projecto. Se esta opção 

tivesse sido tomada, o EMPTY CUBE, passaria a ser apresentado num espaço em 

tudo semelhante a uma galeria de arte tradicional.  

Assim, procurei recriar o espaço principal, a sala cúbica, dentro da galeria 

AppletonSquare, mas pensando também na mobilidade desse espaço, reforçando o 

nomadismo inscrito no conceito inicial deste projecto. Este processo foi objecto de 

diversas conversas exploratórias procurando uma  forma de introduzir num espaço 

pré-existente, a galeria AppletonSquare, o projecto EMPTY CUBE, ou seja, era 

absolutamente necessário manter as suas características, que no caso da sua 

duração estavam previamente acordadas, mas no que respeita ao espaço carecia de 

uma solução que se mostrasse eficaz. É aqui que nasce a ideia de construir um 

espaço expositivo que reproduzisse a sala principal usada na primeira fase do 

projecto. Esta questão levantou diversos problemas, ao nível dos custos, da produção 

como a sua construção, montagem, desmontagem, materiais duradouros e 

armazenamento. A colaboração com a AppletonSquare gerou o interesse da empresa 

Appleton & Domingos com os quais se iniciou o desenvolvimento do projecto para o 

novo espaço. 
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Os requisitos pedidos aos arquitectos foram os seguintes: 

- Um espaço cúbico, ligeiramente maior do que o anterior (a sala principal da loja de 

Xabregas) e que fosse facilmente montável para um evento de uma noite, construído 

num material que resistisse à montagem e desmontagem que deve suportar uma 

periodicidade mensal. Ou seja, a escolha dos materiais, a cargo dos arquitectos, foi 

uma das mais importantes opções a ter em conta. Partindo deste pressuposto - uma 

construção que é possível montar e desmontar com frequência - o projecto progrediu 

no sentido de se encontrar um material resistente e leve que fosse passível de ser 

transportado e instalado em qualquer lado. Deste modo, o projecto EMPTY CUBE foi 

dotado de um dispositivo que permitiu amplificar a programação, diversificar as 

propostas artísticas e os locais de exposição.  
 

 

 

        
Primeira maqueta da estrutura 
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Vistas da maqueta, à escala 1:10, demonstrando pormenores do encaixe das peças constituintes da estrutura 



 58 

 

 
 

 
A estrutura construída à escala real. 
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A estrutura revestida no seu interior formando o espaço de exposição. 

 

 

O Anexo 3 contém informação detalhada sobre o projecto dos arquitectos, materiais 

uiltizados, e imagens de pormenor e instalação no espaço de acolhimento.  

 

 
4.2 Questões relacionadas com a identidade do espaço 
 
O projecto do espaço cúbico, descrito no Capítulo 4 e no Anexo 3, veio introduzir um 

dado novo no projecto EMPTY CUBE: um espaço projectado e construído para as 

exposições. O espaço da antiga galeria Bores & Mallo, em Xabregas51, onde decorreu 

a primeira fase das exposições, não pode ser caracterizado como espaço encontrado 

e ocupado pelo projecto. Foi uma escolha assumida no seguimento de uma exposição 

ali realizada. Este ponto de partida, para a ideia de cubo, subjacente ao nome do 

                                            
51 Ver no Capítulo 1, o sub-capítulo 1.1 A escolha do espaço. 
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projecto, identifica-se com um dos espaços interiores da galeria, a sala da montra (de 

forma cúbica). Assim, dois tipos de relações espaciais coexistiam num mesmo sítio. A 

primeira, directamente com a rua, com o espaço público; e a segunda com a memória 

colectiva, como espaço evocativo das características e anteriores funções daquele 

lugar, enquanto espaço da galeria de arte que utilizava a montra. A memória desse 

espaço e da sua função52 tem uma ligação à história da actividade artística e 

galerística da cidade de Lisboa. A memória colectiva existe enquanto correlato da 

colecção das memórias individuais partilhadas entre sujeitos que comunicam entre si 

uma experiência individual, “Neste sentido, desde que dispondo de uma linguagem, 

sempre as sociedades humanas contaram com uma memória social para organizar e 

dar sentido às memórias individuais.”53 Sendo que a memória é constitutiva da 

identidade, relaccionando o passado com o presente, podemos estabelecer a 

diferença de identidade de dois projectos que se realizaram no mesmo espaço, na 

mesma área de acção – a arte contemporânea -, mas em tempos diferentes.   

Na segunda fase do projecto, a relação  entre o cubo construído e a galeria onde este 

é instalado temporariamente é absolutamente diversa da anterior. O projecto do cubo 

pode ser entendido com uma proposta para concentrar o formato expositivo, tanto do 

ponto de vista da produção da obra, como da relação com o público. A galeria 

AppletonSquare tem um perfil definido, conhecido e legitimado como uma galeria de 

arte contemporânea que realiza exposições e conferências. O EMPTY CUBE é um 

projecto nómada, com um programa caracterizado pelas “apresentações únicas” e o 

seu espaço é, a partir de agora, uma estrutura modular remontável que pode ser 

incorporada, por um curto espaço de tempo, em qualquer outro espaço, desde que as 

suas dimensões o permitam.  

A questão da identidade neste projecto é importante porque a sua situação temporária 

está relacionada com espaços e lugares usados no contexto expositivo. 

Como refere Delfim Sardo, no texto escrito para o website, este novo espaço propõe o 

“reequacionamento da questão do lugar sob o signo do “como se” (como se o espaço 
                                            
52 Ver entrevista a Daniel Barroca, Anexo 4, p. 10 
53 cf.  Paula Castro (2003). Hegemonia e polémica na memória social do descobrimento do 
Brasil. Psicologia, Vol. XVII, nº 2. Lisboa: Celta Editora 
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fosse real, como se fosse perene, como se fosse a reedição dos seus modelos 

históricos(...)”54. O evento ou a “apresentação única” representa, como exposição, 

uma acção intemporal, anacrónica, marcada pela presença da obra num espaço 

tradicionalmente reconhecido “como se” fosse uma galeria de arte contemporânea. O 

que faz com que exista uma diferença em termos de identidade de um espaço em 

relação a outro é a performatividade que o EMPTY CUBE excerce no espaço de 

acolhimento. Ou seja, a instalação temporária do cubo não substitui esse espaço, 

nem é essa a sua pretenção, mas edifica-se, por um momento, no lugar do outro, 

isolando-o como se este fosse um dispositivo desactivado, mas que regressa ao seu 

estado inicial umas horas depois.  

A primeira experiência da incorporação do cubo num outro espaço expositivo, com o 

projecto da artista RitaGT, provocou de imediato um primeiro momento de reflexão55. 

A artista resolveu a montagem da exposição integrando o cubo e o espaço da galeria 

como um circuito expositivo, relacionando os dois espaços através da passagem da 

luz pela calha técnica, junto ao chão do cubo. Como é referido no texto sobre o seu 

projecto56, não foi apenas um acto rebelde e contestatário que faz parte das 

estratégias do seu trabalho, mas uma acção no sentido de questionar a validade e o 

programa estabelecido para o projecto. Para a artista, o cubo adquiriu uma dupla 

significação, como espaço expositivo e como objecto da exposição que podemos 

caracterizar como uma acção integrada no seu questionamento sobre a história da 

arte. Foi uma tentativa de miscenizar os dois espaços, cruzando as suas 

características arquitectónicas, semelhantes na referência ao modelo do white cube, 

mas totalmente independentes como propostas programáticas.  

 

                                            
54 Ver Anexo 5, Delfim Sardo, “Entre a elegância da faktura e a energia do evento”, Lisboa, 2009 
55 Sobre este projecto ver o sub-capítulo 2.5 Análise dos projectos realizados, p. 36, e o Anexo 3 
Pormenores do novo projecto e imagens da instalação. 
56 Ver Anexo 2 Textos escritos sobre os projectos dos artistas, Visita guiada, p. 17 
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5. Entrevistas realizadas no contexto do projecto EMPTY CUBE (Anexos 4 e 4.1) 
 
As dez entrevistas que compõem este capítulo, foram estruturadas a partir de dois 

grupos alvo, os artistas participantes no projecto EMPTY CUBE, e três curadores que 

acompanharam a programação deste ao longo de um ano.  

A escolha dos curadores teve em atenção a formação específica destes. Dois deles, 

Bruno Marchand e Hugo Dinis, pertencem à mais jovem geração de curadores e que 

frequentaram o Mestrado em Estudos Curatoriais. As suas opções estéticas, e a 

interpretação que fazem do actual panorama artístico, direccionam o seu trabalho 

para projectos bastante diferenciados. Ambos fizeram parte do grupo de curadores 

que trabalharam com o Museu de Serralves no projecto Antena.  

O terceiro curador, Miguel Wandschneider, trabalhou durante alguns anos no Instituto 

de Arte Contemporânea e foi responsável, com Nuno Faria, por duas importantes 

exposições produzidas por aquele Instituto: “Paisagens no Singular” em 1999 e “A 

Indisciplina do Desenho”,  1999-2000. Como curador independente realizou o projecto 

Slow Motion, entre Março de 2000 e Abril de 2003, que incluiu a programação de 

cerca de trinta artistas partindo das suas obras realizadas em vídeo. É actualmente o 

Director artístico e curador da Culturgest em Lisboa e no Porto e programador do 

espaço Chiado 8, em Lisboa. 

 

As entrevistas propostas aos artistas têm como objectivo avaliar do seu ponto de 

vista, no âmbito do projecto e num contexto mais alargado, as questões que se 

prendem com a sua prática artística e com a experiência obtida durante o processo de 

trabalho, as condições de produção e de exposição e a forma como se estabeleceu a 

relação entre curador e artista.  Foram também um valioso documento para situar 

algumas questões desenvolvidas nesta dissertação. 
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Os artistas entrevistados foram: 

João Seguro, Daniel Barroca, Lara Morais, Nuno Sousa Vieira, Vasco Barata, Ana 

Pérez-Quiroga e RitaGT. 

 

As entrevistas propostas aos curadores não diferem substancialmente na tipologia 

das questões apresentadas, mas no seu conteúdo, privilegiando um olhar exterior 

sobre o projecto e o contexto em que este se insere. Os curadores entrevistados 

foram: Bruno Marchand, Hugo Dinis e Miguel Wandschneider. 

 

Os questionários aqui apresentados são um guião, sob a forma de entrevista aberta, 

proporcionando que as questões postas sejam desenvolvidas em torno de várias 

problemáticas presentes no trabalho artístico, no seu processo, no confronto com o 

projecto EMPTY CUBE e na sua relação com o contexto onde artistas e curadores 

exercem a sua actividade. 

 

Os dois modelos das entrevistas são os seguintes: 

 

Entrevista direccionada para os artistas 

 

1. Quais foram a expectativas criadas perante o convite para integrar o 

programa do Empty Cube? 

2. Como encaras os meios disponíveis para trabalhar neste projecto, 

sabendo que não existe verba para produção da obra? 

3. O projecto caracteriza-se por uma apresentação única, durante cerca de 

quatro horas. Tendo em conta que a visibilidade da obra é importante 

para qualquer artista ou criador, o que consideras que se pode perder e 

ganhar dentro do contexto actual da arte contemporânea? Achas esta 

proposta fragmentária no âmbito do seu trabalho? Ou seja, para quem 

não conhece a tua obra achas que este modelo pode ser redutor? 
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4. Nas relações que iniciámos entre curador e artista o que foi para ti mais 

estimulante? (e o que não foi?) 

5. O que é para ti essencial na relação entre curador e artista? 

6. Até que ponto o espaço disponibilizado para a apresentação do projecto 

foi absolutamente determinante? 

7. O Empty Cube é apoiado por um site, bilingue, que permite uma 

visualização do projecto do artista e apresentação do texto do curador. Do 

teu ponto de vista até que ponto é que a existência do site prolonga, ou 

amplia, a dimensão do projecto? 

8. Achas que a programação do projecto deveria ter uma existência pré-

determinada temporalmente? Um tempo limite? 

9. A eventual publicação de um livro sobre os projectos apresentados é para 

ti um factor importante dentro do âmbito do projecto? 

10. Queres fazer mais algum comentário sobre a sua participação no Empty 

Cube? 

 

Entrevista direccionada para os curadores 

 

1. Quais são as tuas impressões sobre o programa do Empty Cube? 

2. Como curador, como vês os meios disponíveis para trabalhar neste 

projecto, sabendo que o artista não dispõe de verba para a produção da 

obra? 

3. O projecto caracteriza-se por uma apresentação única, durante cerca de 

quatro horas. Tendo em conta que a visibilidade da obra é importante 

para qualquer artista ou criador, o que consideras que se pode perder e 

ganhar dentro do contexto actual da arte contemporânea? Poderá ser 
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limitativo no âmbito de uma visão mais alargada sobre o trabalho de um 

artista? 

4. Para qualquer curador o espaço é determinante para a concepção do 

projecto expositivo e para a sua relação com o artista e a sua obra. 

Queres fazer um comentário às condições expositivas deste projecto 

específico? 

5. O Empty Cube é apoiado por um site, bilingue, que permite uma 

visualização do projecto do artista e apresentação do texto do curador. Do 

teu ponto de vista até que ponto é que a existência do site prolonga, ou 

amplia, a dimensão do projecto? 

6. Achas que a programação do projecto deveria ter uma existência pré-

determinada temporalmente? Um tempo limite? 

7. A eventual publicação de um livro sobre os projectos apresentados é para 

ti um factor importante dentro do âmbito do projecto? 

8. Consideras que este modelo pode ter continuidade, ou pelo contrário, 

achas que deve ter um momento de evolução, em termos conceptuais e 

espaciais? 

9. O que é para ti essencial, durante o processo curatorial, na relação que 

estabelece com os artistas? 

10. Queres fazer mais algum comentário acerca do projecto Empty Cube? 
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Conclusão 
 
Ao longo deste trabalho foi analisada a concepção, implementação e desenvolvimento 

de um projecto em que a relação entre o curador e o artista é o seu elo fundamental. 

O formato que o EMPTY CUBE assumiu com a “apresentação única”, realizada em 

espaços de reduzida dimensão, procura avaliar e questionar, em cada projecto 

apresentado, o espaço expositivo como um sistema de relações no processo de 

criação artística.  

Assim, a exposição, enquanto dispositivo da presença da obra de arte, concentra uma 

série de protocolos que ultrapassam esse momento, sempre único, de encontro entre 

a obra e o público. Como foi aqui exposto, a necessidade de estabelecer um arquivo, 

de transformar em perenidade aquilo que é observado publicamente por um instante 

está, desde há muito tempo, inscrito na história da humanidade. O arquivo é desta 

forma o suporte temporal de um evento fugaz, que se realiza por um momento e 

confronta o sujeito com uma oportunidade única, determinando de imediato uma 

escolha definitiva sobre a sua participação enquanto público. É interessante observar, 

no Anexo 4, como os artistas e curadores entrevistados se posicionam perante a 

necessidade de fixar a memória de um projecto que, por definição, acontece apenas 

por um momento.  

O website pode situar-nos no tempo e coligir registos e memórias documentais mas é, 

também, uma ferramenta de consulta sobre os projectos e a sua realização. O espaço 

é a questão essencial a ser tratada entre o curador e o artista, delimitando a área de 

acção e a intervenção de cada um deles. Tentei demonstrar que cabe ao curador 

articular o processo de trabalho curatorial com o artista, e coordenar as opções 

expositivas protegendo sempre a identidade da obra e, desta forma, a autonomia e a 

liberdade do seu criador.  

O EMPTY CUBE é um work in progress e encontra-se no início da segunda fase do 

seu percurso, reequacionando o espaço de exposição. Este é um momento crucial 

para reflectir sobre a sua validade como projecto. Neste sentido, o curador deve ser 
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um mediador activo entre o artista e os meios envolvidos, porque cada colaboração 

com um artista é a uma experiência única, independentemente do projecto que esteja 

a realizar. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Preparação do Website e formato final (online) 

Anexo 2: Textos escritos sobre os projectos dos artistas. 

Anexo 3: O novo projecto e imagens da instalação 

Anexo 4: Entrevistas realizadas aos artistas que participaram no projecto EMPTY

  CUBE e a três curadores de arte contemporânea 

Anexo 5: textos realcionados com o projecto e com o website 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  



 68 

 
Fontes impressas 
 
. AAVV – Contemporary Cultures of Display – Col. Art and its Histories, London: 
The Open University, 1999. 1º autor Emma Barker 
 
 
. AAVV, GREENBERG, Reesa – Thinking About Exhibitions – London: 
Routledge, 1996. 1º autor Reesa Greenberg 
 
. AAVV – Os Públicos da Cultura: Actas do Encontro Organizado pelo 
Observatório das Actividades Culturais no Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa 24 e 25 de Novembro de 2003 – Lisboa: Observatório 
das Actividades Culturais, 2005. 1º autor Rui Telmo Gomes 
 
. ADORNO, Theodor W. – Sobre a Indústria da Cultura – (organização e prefácio 
de António Sousa Ribeiro e tradução de Manuel Resende, Maria Antónia 
Amarante, José Miranda Justo, Aires Graça e Claudina Coelho), Coimbra: 
Angelus Novelus Editora, 2003. 
 
. AUGÉ, Marc, Não-Lugares: introdução a uma antropologia da 
sobremodernidade - (tradução de Miguel Serras Pereira), s/l: 90 Graus Editora, 
2005. 
 
. AULT, Julie – Alternative Art New York 1965 - 1985: a cultural politics book for 
the social text collective – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. 
 
. BISHOP, Claire – Participation: documents of contemporary art – London: 
Whitechapel [etc]: The MIT Press, 2006 
 
. BORDIEU, Pierre – As Regras da Arte: génese e estrutura do campo literário – 
(tradução de Miguel Serras Pereira), Lisboa: Editorial Presença, 1996. 
 
. BOURRIAUD, Nicolas – Relational Aesthetics – (tradução de Simon Pleasance 
e Fronza Woods), s/l: Les presses du réel, 2002. 
 
. CABANNE, Pierre – Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido – Col. Arte 
e Produção, (tradução de António Rodrigues), Lisboa: Assírio e Alvim, 1990. 
 
. COLES, Alex – Site-Specificity: The Etnographic Turn – Vlolume 4, de-, dis-, ex-
. Black Dog Publishing Limited. 
 
. CRIMP, Douglas – On the Museum’s Ruins – (nova edição, 1ª edição 1993), 
Cambridge, Massachusetts [etc]: The MIT Press, 1997. 
 



 69 

. DERRIDA, Jacques – Mal d’Archive: une impression freudienne – Paris: 
Éditions Galilée, 1995.  
 
. DOHERTY, Claire – Contemporary Art: from studio to situation – London: Black 
Dog Publishing, 2004. 
 
. ECO, Humberto – Como se Faz Uma Tese em Ciências Humanas – (tradução 
de Ana Falcão Bastos e Luís Leitão), 7ª edição, Lisboa: Editorial Presença, 
1998. 
 
. FLAM, Jack – Robert Smithson: the collected writings – Berkeley [etc]: 
University of  
California Press, 1996.  
 
. FOSTER, Hal – The Return of the Real: the avant-garde at the end of the 
century - Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 1996. 
 
. GUELTON, Bernard – L’Exposition: interprétation et réinterprétation – Col. 
L’Ouverture Philosophique, Paris: L’Harmattan, 1998.  
 
. HARRISON, Charles e WOOD, Paul – Art in Theory: 1900 – 2000, an anthology 
of changing ideas – (nova edição, 1ª edição 2003), Oxford [etc]: Blackwell 
Publishing, 2006. 
 
. HEIN, Hilde S. – The Museum in Transition: a philosophical perspective – s/l: 
Smithsonian Institution, 2000. 
 
. KAYE, Nick – Site-Specific Art: performance, place and documentation – Oxon: 
Routledge, 2000. 
 
. KWON, Miwon – One Place After Another: site-specific art and locational 
identity – Cambridge [etc]: The MIT Press, 2004. 
 
. LIPPARD, Lucy R. – Six Years: the dematerilization of the art object from 1966 
to 1972…/ - (nova edição, 1ª edição 1973), Berkeley [etc]: University of California 
Press, 2001. 
 
. MICHAUD, Yves – L’Artiste et Les Comissaires: quatre essays non pas sur l’art 
contemporain mais sur ceux qui s’en occupent – Nîmes: Éditions Jacqueline 
Chambon, 1989.  
 
. O’ DOHERTY, Brian – No Interior do Cubo Branco: A ideologia do Espaço da 
Arte – (tradução de Carlos S. Mendes Rosa), São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
. PLATÃO – Teeteto – Col. Cadernos Culturais, Lisboa: Editorial Inquérito, s/d. 



 70 

 
. RICO, Juan Carlos – Museos Arquitectura Arte: los espacios expositivos - s/l: 
Sílex, 1999. 
 
. SHUSTERMAN, Richard – Performing Live: aesthetic alternatives for the ends 
of art – Ithaca e London: Cornell University Press, 2000. 
 
. SILVANO, Filomena – Antropologia do Espaço: Uma Introdução – Oeiras: Celta 
Editora, 2001. 
 
. TUPITSYN, Margarita – El Lissitzsy: beyond the abstract cabinet – Barcelona: 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona e Porto: Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, 1999. 
 

Fontes disponíveis na internet 
 
http://www.emptycube.org/ 
 
http://www.artecapital.net/home.php 
 
http://www.anamnese.pt/?projecto=apa 
 
http://www.e-flux.com/journal/view/31 
 
http://www.tate.org.uk/magazine/issue4/popdaddy.htm 
 
http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=139 
 
http://www.visualartists.ie/sfr_infopool_pp_artistcurate_art.html 


	Resumo
	Abstract
	Agradecimentos
	Índice
	Introdução
	1. A concepção do projecto – 1ª Fase
	2. O Projecto
	2.1 - A escolha do espaço
	2.2 Registo e memória. O arquivo dos projectos realizados
	2.3 A concepção e desenvolvimento do website www.emptycube.org
	2.4 Notas sobre o conceito Site-specific no contexto das obras apresentadas noEMPTY CUBE.
	2.5 Análise dos projectos realizados
	3. O Processo Curatorial
	3.1 Curadoria e espaço expositivo
	3.2 Programação e coordenação do projecto.
	4. Desenvolvimento e concepção da 2ª. Fase do projecto EMPTY CUBE
	4.1 O projecto do espaço
	4.2 Questões relacionadas com a identidade do espaço
	5. Entrevistas realizadas no contexto do projecto EMPTY CUBE (Anexos 4 e 4.1)
	Conclusão
	BIBLIOGRAFIA

