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Textos escritos sobre os projectos dos artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- João Seguro 

 

 

 

 

 

Voltar a olhar. 

 

 

Este projecto foi iniciado com um convite que dirigi ao artista João 

Seguro para expor num determinado lugar. Um espaço que já foi 

uma galeria de arte contemporânea, em Lisboa, e que apresentava 

uma particularidade em termos expositivos, a montra. Actualmente 

este local encontra-se fechado à sua anterior relação com o espaço 

público. As suas características iniciais, embora sejam 

reconhecíveis, em nada afectam o cubo de três metros de aresta 

que acolhe o projecto do autor.  

 

 

OUT OF THE CORNER OF THE EYE é uma proposta, que apesar do seu 

aspecto finalizado e construído, apresenta uma forte vertente experimental 

visível na relação que estabelece com o espaço. E é em torno da percepção do 

espaço, e do desenho que este impõe, que João Seguro se relaciona com a 

história da Arte e desta forma com a história da representação. A instalação é 

composta por duas obras executadas em suportes distintos, uma série de 6 

fotografias e uma escultura. Em ambas as peças o autor testa os mecanismos 

da percepção e simultaneamente a consciência e o reconhecimento corpóreo, 

físico, dos mesmos e dos seus limites. O olhar e a escala humana que nos 



condicionam entram em colisão com os limites do espaço e os movimentos que 

nele operamos. 

Na série fotográfica o artista indicia de um modo subtil o seu processo de 

trabalho, perseguindo algo que o interessa1 no interior do trabalho de outro 

autor, uma obra da autoria de Bas Jan Ader, de 1972, intitulada Untitled (Tea 

party). Esta obra composta por seis fotografias, montadas na vertical, representa 

Bas Jan Ader a tomar chá sob uma caixa de madeira, que o acolhe, como se 

fosse uma tenda, apoiada apenas por uma estaca no meio do bosque. A obra 

remete-nos, numa primeira instância para a pintura de Edouard Manet, Le 

déjeuner sur l'herbe, mas contém uma componente que a desloca da simples 

referência à pintura, e a esta pintura em particular. A posição da estaca, que 

sustenta a caixa, é instável como uma armadilha preparada para caçar um 

animal do bosque. Por outro lado, ainda, estas fotografias são frames de um 

filme realizado pelo autor. A obra que João Seguro apresenta nesta instalação, 

são também seis fotografias2

                                            
1 O interesse que João Seguro demonstra, e explora, está não apenas na caixa, a que 
poderemos chamar cubo, paralelipípedo, forma poliédrica, ou contentor, mas principalmente no 
facto de esta ou outra caixa serem o centro para uma ilimitada posssibilidade de acções e 
intervenções que em nada alteram a sua forma, mas antes o seu funcionamento enquanto 
objecto no campo visual. 
2 A opção pela montagem horizontal, mais próxima do vídeo, contraria a da obra de referência, 
esta mais próxima do cinema, e da sucessão vertical dos fotogramas na película. 

, intitulada Casting Out Nines, representa uma 

figura geométrica, branca, assente na paisagem com o fundo verde da mata. A 

sequência fotografada faz mover o objecto do plano de fundo para o primeiro 

plano, transformando-o num outro objecto. Não é apenas a profundidade de 

campo que se altera mas a sugestão da temporalidade cinematográfica. O ponto 

de vista não é alterado, mas o trânsito a que o olhar é sujeito até chegar ao 

primeiro plano confunde o nosso próprio sistema de orientação na leitura da 

sequência de imagens. O que julgamos inicialmente ser um painel branco 

(poderia ser uma tela branca?) é afinal uma figura tridimensional assente por um 

pequeno calço que o eleva do solo. João Seguro imprime uma estratégia 

disruptiva e tensional testando as possibilidades da representação do objecto, o 

seu referente e principalmente a forma como o construímos sobre as imagens 



expostas na representação. Mas a proposta é mais radical, Split screen, uma 

escultura que ocupa o espaço principal da galeria, quase elimina a possibilidade 

de a contornar e de a observar de diversos pontos de vista. Mas este é o maior 

ardil que o autor nos pode propor. A escultura está lá mas encontra-se no 

interior do plinto que num primeiro assomo do olhar julgamos ser a obra. A 

história da Arte é de novo convocada através da ambiguidade estabelecida entre 

o plinto e a obra. Na esteira de Rodin, Brancusi ou Robert Morris, João Seguro 

actua sobre o espaço e sobre a própria fisicalidade do objecto escultórico 

integrando a linguagem como um procedimento transformador. O título da obra3

 

, 

Split screen opõe-se ao encontro entre o espectador e a presença da escultura 

no espaço. Como Rodin, na obra Monumento a Balzac, peça e base pertencem 

à mesma categoria. No entanto, a obra de João Seguro encontra ainda um outro 

plano inesperado e próximo de um desejo utópico. O chão onde assenta esta 

obra dúplice expande-se através de um espelho que revela um outro momento 

da observação da peça e projecta-a no seu interior. A obra é uma possibilidade, 

uma proposta que encerra em si mesma a necessidade de participação do 

observador e a performatividade do seu corpo e do seu entendimento do 

espaço. A estaca que segura a caixa onde Bas Jan Ader toma o seu chá é uma 

metáfora da queda a que somos sujeitos perante a estratégia operativa que 

João Seguro exerce sobre a nossa capacidade de ordenar as coordenadas que 

nos ligam por momentos ao mundo que se põe perante os nossos olhos. É 

então necessário voltar a olhar. 

 

João Silvério 

Outubro de 2007 
 

……………………………………………………………………….| 

- Daniel Barroca 

                                            
3 Split screen é uma expressão que se refere a uma técnica cinematográfica que permite ao 
espectador ver planos diversos (neste caso dois planos) da mesma imagem em simultâneo. 
 



 

 

A distensão do silêncio. 

 

Como falar de um rosto que as mãos percorrem, ou de uma cabeça que se 

movimenta arrastando um corpo que se busca infinitamente? Que som 

trespassa essa figura esvaziando o espaço onde nos encontramos?  

Não há respostas prováveis a estas perguntas, antes uma impossibilidade que 

Daniel Barroca enfrenta e simultaneamente nos coloca. Lento/Slow é uma obra 

que se inicia com um poema da sua autoria, que não tem título. Não é um 

poema Sem título, é um fragmento extraído da convivência diária que o artista 

tem com o espaço e com os ecos, ou murmúrios, que esgotam o lugar que 

habita e os lugares que o rodeiam. Esta obra de Daniel Barroca foi realizada em 

Berlim, no seu atelier, situado nos estúdios da Künstlerhaus Bethanien, onde 

trabalha há cerca de um ano. 

A sua experiência coloca-nos perante uma dúvida, como identificar os sons que 

nos chegam de fora e que se constroem como entidades autónomas, que nos 

cercam, recolocando-nos em presença de um mundo possível? É como 

reconhecer, em primeira instância, que a solidão desperta na consciência de 

cada um, de si mesmo, uma ligação tíbia aos estímulos que aparentemente se 

repetem e que automaticamente começamos a replicar para conseguir obter o 

outro ausente. Para que na espessura do silêncio possam eclodir vozes surdas, 

que ressoam entre si, constituindo-se como um labirinto que ocupa e distende o 

espaço onde nos encontramos. Que nos invade. 

Numa primeira abordagem, mais reconhecível, este trabalho de Daniel Barroca 

revisita a figura humana, que não se restringe ao trabalho em vídeo. Ao invés, 

esta revisitação começa com um texto e assume uma dimensão universal 

quando lemos na segunda parte do poema: 



 

para poderes dizer a ti próprio aquilo que és 

aquilo que o mundo é.  

 

O autor percorre um caminho que nos causa estranheza. Há uma linhagem 

beckettiana no sentido em que aquele a quem estas palavras são dirigidas é 

uma segunda pessoa. Um outro, para além de si mesmo, que se transforma 

num tu incondicional que pode ser qualquer um de nós impregnado pelo poder 

que a palavra escrita confere à construção do mundo e do pensamento.  Mas há 

também um ressoar incómodo presente nos sons que nos rodeiam, como sinos 

a rebate, persistindo sobre a distância que nos afasta do mundo e sobre a 

vontade indómita de regressar a este.  Estes sinos convocam uma obra 

cinematográfica, Andrey Rublyov4

                                            
4 Andrei Tarkovski, Andrey Rublyov, URSS, 1969. 

,  evocação sublime da criação artística como 

a única possibilidade de retorno, de regresso à interacção com o mundo e, desta 

forma, com a vida. Barroca expõem-nos perante uma situação-limite que nos 

prende à imagem surda de um rosto sem olhar, um resto de figura humana 

humedecida pela sonoridade pendular dos sinos ou de um eco que já perdeu o 

seu referente. Esta imagem apartada do que é reconhecível move-se 

lentamente, como se estivesse fora do tempo, revelando uma instabilidade 

incessante. Este retrato deceptivo, regressa infinitamente através dos intervalos 

negros, como uma luminescência sincopada que nos alerta para a 

transitoriedade da existência. O vídeo, a preto e branco, remete-nos para outras 

obras videográficas do autor, mas simultaneamente para a sua prática do 

desenho, que não se fixa na repetição, mas persiste em procurar uma resposta 

prosseguindo com uma regular resistência, os mesmos movimentos, os mesmos 

hiatos temporais, a mesma circularidade que se transforma em curva elíptica 

desvelando uma outra busca aparentemente externa, a da ausência. Esta é uma 

pista incontrolável que nos adverte para a aparição do medo frente à diluição 



dos mecanismos da compreensão e da percepção. O som mais distante que 

podemos ouvir alerta-nos para a distância a que está o mundo e quão longínqua 

pode estar a nossa consciência deste. Esta obra é uma advertência à imediatez, 

às diversas figurações que nos iludem sobre a nossa consciência do tempo, e 

também ao protagonismo veloz que encarnamos como uma potência maior do 

agir, falseando a nossa capacidade para captar o detalhe, distinguir uma 

sonoridade ínfima ou decifrar quais as camadas que usamos para construir o  

silêncio.  

 

João Silvério 

Junho 2008 

 

……………………………………………………………………….| 

- Lara Morais 

 

 

 

Entrar. 

 

Lara Morais desenvolve, de uma forma sistemática, um questionamento sobre 

práticas do quotidiano. O seu trabalho encontra-se no limiar de uma postura 

crítica e política. As suas obras propõem, sob uma elaborada estrutura reflexiva, 

um segundo olhar sobre as tensões que partilhamos na sociedade em que 

vivemos, na qual a identidade e a alteridade se confrontam perante a 

diversificação de dispositivos, que constroem o nosso modus vivendi num 

contexto comum. 



O espaço é uma categoria determinante na construção conceptual das suas 

obras, tornando-se por vezes o seu objecto central. É como uma plataforma que 

lhe permite articular uma rede de conexões denotativa da sua posição crítica.  

O projecto exposto no emptycube é composto por dois momentos, um diagrama 

e uma superfície geométrica. A existência destes dois momentos não significa 

que há uma precedência, ou uma sucessão, de um em relação ao outro, mas 

duas formas de um processo dialéctico em que a artista indaga a validade das 

relações humanas como condição da identidade do sujeito nas determinações 

do espaço. O título Diagramas delimita de imediato uma necessidade, racional e 

prática, de estabelecer um sistema de orientação num universo de referências 

que se encontra aparentemente disperso. Neste projecto, em particular, a 

utilização da linguagem é absolutamente relevante. Em primeiro lugar porque 

introduz o universo processual da autora, numa relação estreita com a herança 

conceptual, convocando o espectador a deter-se em presença do texto, das 

palavras e das linhas que formam o diagrama. Este é como um esquema, ou um 

mapa, que enuncia um sistema de relações entre palavras que contêm um 

significado que deriva de diversas subcategorias escolhidas pela autora, a partir 

de um conceito comum mas abstracto, o espaço. Mas o Diagrama é para Lara 

Morais uma aproximação. Há uma certa dose de ironia nesta acção discursiva 

sobre o espaço, quando o lugar da exposição se chama emptycube, em 

português “cubo vazio”, que podemos associar a um espaço interior sem nada 

que o identifique, à inexistência de um corpo nesse espaço que o determine e o 

distinga de outros espaços vazios. Há também uma absoluta despreocupação e 

um despojamento perante a obrigatoriedade do objecto tridimensional, que 

determina efectivamente a divisão desse espaço, imposta pela sua presença.  

A sala principal onde se encontra o objecto geométrico é a revelação do 

enunciado contido no diagrama. Um cubo, com um metro de aresta, alude à 

possibilidade objectiva de determinar um espaço na sala. É uma experiência 

deceptiva (e reflexiva) porque a sua existência só pode ser conhecida 

compreendendo a inscrição das projecções das faces do cubo nas paredes da 



sala. Se o cubo se destina a determinar uma posição, esse lugar que podemos 

procurar é encontrado por cada visitante, pela corporalidade da sua presença no 

momento em que ali se encontra. É a relação entre tempo e espaço sinalizada 

pelo instante transitório e irrepetível da presença do espectador. Esta é a 

metáfora da posse daquele lugar naquele momento, mas também a sua única 

possibilidade. Os Diagramas são uma tentativa que se desdobra no esquema de 

orientação construído e desenhado pela artista, e na forma geométrica que cada 

um terá de reconstituir, e desta forma confirmar a sua posição num determinado 

ponto do espaço e aí encontrar o seu lugar. A sala é pública mas o momento é 

individual e privado. 

Lara Morais adverte-nos para a urgência do reconhecimento da identidade que 

cada um presentifica pela sua singularidade num determinado lugar. Essa 

determinação no espaço depende da distância relativa de um corpo a outro, e a 

sua posse reside na transitoriedade da sua presença. 

 

João Silvério 

Setembro 2008 

 

 

……………………………………………………………………….| 

- Nuno Sousa Vieira 

 

 

 

Procedimentos. 

 



As obras que integram este projecto de Nuno Sousa Vieira partem de uma 

construção conceptual precisa e esquemática, que desvela diferentes 

formulações do pensamento do autor sobre as relações entre o seu processo de 

trabalho e o espectador. Entre as obras aparece de imediato um denominador 

comum, o rigor da execução presente nos diversos meios, como a escultura, as  

instruções impressas e o caderno. Ao rigor da execução subjaz uma estrutura 

conceptual a que não é alheia a introdução da geometria, um elemento 

importante na fase de concepção das obras, que acciona uma relação entre o 

espaço do atelier e o espaço da exposição. Este relacionamento entre o visível, 

presente nas obras expostas, e o trabalho experimental do atelier associa ao 

pensamento esquemático - ou matemático – de Nuno Sousa Vieira uma poética 

que introduz no espectador uma noção de itinerário a percorrer a partir do 

encontro com as obras.  

O título, Redesenhar, indica um procedimento sistemático que se destina a um 

sujeito indeterminado, ao qual também é dada a possibilidade de proceder a 

uma reconfiguração ou uma transformação. A exposição constitui-se como um  

estádio provisório que nos propõe um exercício sobre a nossa relação com a 

obra de arte e a sua contextualização. Este exercício não se destina a praticar 

uma sabatina interior e subjectiva, procurando recuperar referências da história 

da arte em presença da escultura Mesa de canto, mas a partilhar o processo de 

transformação, que nos é dado. A peça construída, e modificada pelo artista, 

intersecta o espaço criando uma cadeia de significados próxima de uma 

aparente  tautologia. Há uma relação epidérmica entre os planos que se 

sobrepõem, como por exemplo o chão e a base da escultura, uma substância 

permeável, que contém uma dupla significação. A base é o tampo da mesa, 

enquanto referente de um objecto reprodutível ao qual apenas temos acesso 

através do título e dos elementos ainda reconhecíveis na escultura. Uma 

associação semelhante ocorre entre uma determinada característica geométrica 

comum ao espaço e à mesa, dois planos horizontais onde concorrem e 

coincidem os dois cantos com ângulos de 90º.  



A proporção não é apenas uma preocupação sobre a composição da obra no 

espaço, afastando-se de uma potencial fetichização do objecto e do lugar, mas 

um outro ramo deste sistema de pensamento que tem como ponto de partida 

uma metodologia da representação de um objecto tridimensional sobre um plano 

bidimensional. Porém, a geometria é apenas o alicerce de um processo mais 

complexo que nos conduz a um embuste. As obras desenvolvem-se como um 

enunciado em progresso. O acabamento, a escolha dos materiais usados e 

trabalhados obrigam-nos a uma releitura do valor e do poder que a 

representação exerce enquanto lugar da memória colectiva.  

As três obras expostas têm um elo indissociável, a possibilidade de o 

observador partilhar o processo de trabalho para além da contemplação das 

obras. Este dispositivo está presente nas instruções inscritas numa outra obra 

exposta, Projecto de canto para mesa rectangular (instruções), e indica-nos os 

passos necessários para realizar a operação a que o objecto original foi sujeito, 

recolocando-nos na primeira fase do seu processo de trabalho. As instruções 

expostas permitem ao espectador entrar em contacto com o procedimento 

usado pelo autor.  Este apelo não pretende fornecer um modelo de reprodução 

ou banalização do método, mas estabelecer uma estreita relação entre o que é 

público e o que é privado. Esta relação completa-se com a obra, caderno meio 

isométrico, que tem como base um caderno, instrumento que serve para tomar 

notas ou desenhar. Esta obra, concebida pelo autor e reproduzida em tipografia, 

é disponibilizada para o público transitando assim para o universo individual e 

privado. A diferença deste caderno está na predeterminação que o artista 

introduz reconfigurando também a sua função original. O miolo tem uma grelha 

impressa, e que contrariamente ao expectável, é uma trama isométrica que se 

dispõe para a escrita, o desenho ou apenas para o olhar. Caberá a cada um 

individualmente descobrir a necessidade de transgredir essa grelha usando o 

caderno, de acrescentar a esse desenho reproduzido simetricamente em todas 

páginas, o seu registo pessoal.  



Neste projecto expositivo o desenho é um processo que se distende no tempo e 

que não compreende exclusivamente uma prática gestual como registo visível. 

Redesenhar não é um mero ponto de partida, mas uma acção desconstrutiva e 

partilhada que transforma e reposiciona os códigos e metodologias apreendidos.  

 

João Silvério 

Outubro, 2008 

 

 
……………………………………………………………………….| 

-Vasco Barata 

 

 

 

Fragmento e memória. 

 

Uma obra de Vasco Barata, parte de The Film Series5

- Uhmm … the afterglow of having experienced something spontaneous and 

good.

, constitui-se como um 

elemento indeterminado mas inultrapassável na estrutura interna dessa série. A 

singularidade e riqueza da imagem, que o autor perscruta no seu trabalho, 

cedem, neste caso em particular, perante a operatividade que o texto inscreve 

na obra e que passo a transcrever: 

- What’s on your mind? 

6

                                            
5 Sobre esta série ver o texto de Bruno Marchand “Scouting for Recall”, Março de 2007, editado 
por ocasião da exposição do artista na galeria Reflexus – Arte Contemporânea no Porto. 
6 Texto da obra The Film series (6), 2006; impressão por jacto de tinta sobre papel fotográfico; 45 
x 60 cm. 

 



Este texto, extraído de um diálogo anónimo e ficcional, remete-nos para um 

universo translúcido, em que a memória de um momento, reflectida na pergunta, 

desvela uma ligação, aparentemente tíbia, a uma tessitura densa e contínua que 

o autor percorre sob uma forma camaleónica. Esta transmutação não é uma 

atitude autoral, ou seja, uma resposta activa do artista perante o seu objecto. É, 

antes de mais, um entendimento sagaz perante os sistemas que produzem e 

difundem a diferenciação e multiplicação de imagens que concorrem ao seu 

encontro. Se por um lado Vasco Barata percorre com voracidade a miríade de 

canais de informação que se encontram ao seu alcance, por outro atém-se 

perante esse fluxo, como se escutasse o seu ouvido interno, permitindo que uma 

sonoridade distinta evolua e se revele como uma reactualização. Importa referir 

o carácter serial da sua produção, e a centralidade que as micro-narrativas 

patentes em cada uma das suas obras detêm no âmbito de uma série, como se 

tratasse de uma sequência cinematográfica. A imagem exposta é uma fotografia 

que pertence a uma fase anterior do seu trabalho, e foi até este momento uma 

obra que restou fora de um sistema serial. Esta imagem apresenta-nos um 

jovem, talvez um desportista, tocado por pequenas centelhas de luz, metáfora 

de um semi-deus apolíneo, entre o desejo terreno da juventude eterna e a magia 

intemporal que lhe confere uma meta-realidade, numa revelação momentânea. 

A imagem que vemos ultrapassa a hipotética convicção que temos do registo 

fotográfico e da sua veracidade como representação e fixação da realidade. As 

centelhas podem ser reflexos projectados pelo vidro de uma janela, efeitos 

criados pelo autor, ou, numa primeira observação mais desatenta, pequenas 

manchas descoloradas. A realidade do mundo é, para o artista, uma evidência 

que ocorre no fluxo das imagens e na sua indexação interminável. O seu 

trabalho percorre silenciosamente a esteira lançada por P. de Bordieu, 

questionando a conformidade entre o meio utilizado para o registo, a sua função 

e a necessidade de confirmação do real. É deste ponto de vista que este 

projecto, AfterGlow, abre uma grelha de relações entre a linguagem, a 

performatividade e o estatuto da imagem. É nesta amplificação de relações que 

a figura do camaleão desenha o perfil conceptual do autor. Não se trata de 



remisturar o dado conhecido, seja este objecto de uma procura intensa ou um 

achado casual, mas de experimentar e articular conceptualmente os limites que 

a obra questiona e provoca no espaço expositivo. É neste aspecto que o autor é 

um mutante simultaneamente silencioso. Se a relação no espaço contém uma 

especificidade pela natureza deste, esta é afectada pela posição da imagem e a 

sua relação com o desenho executado livremente sobre a parede, conferindo-lhe 

uma performatividade que não se restringe apenas ao movimento necessário ao 

acto de desenhar, antes se evidencia pela estrutura do seu pensamento 

reflexivo, que questiona a natureza interna da sua produção como autor e uma 

despudorada capacidade de experimentação do espaço e do tempo da 

exposição. AfterGlow é uma aproximação à condição efémera que nos constitui, 

convocando a memória na relação directa com o fragmento, um instrumento 

absolutamente necessário para que esse momento único da nossa experiência 

reintegre a nossa vivência a posteriori. 

 

João Silvério 

Dezembro de 2008 

 

 

……………………………………………………………………….| 

- Ana Pérez-Quiroga 

 

 

 

Notícias de Xangai. 

 



Este projecto que Ana Pérez-Quiroga apresenta no EMPTY CUBE encerra uma 

memória epistolar inscrita nos contactos que mantivemos durante a sua estadia 

em Xangai, em 2008. Foi sempre com uma enorme expectativa que recebi as 

suas notícias e as imagens transportadas por essa tecnologia comum, mas 

ainda assim mágica, que é a internet.  Embora estas recordações que vos 

transmito sejam pessoais e apenas aqui figurem como um apontamento, 

sinalizam um desdobramento no trabalho da autora que sempre incorporou 

memórias e evocações patentes em registos e escritos. Essas memórias, são de 

diversos tipos, como os objectos que recolhe ou furta, pequenas histórias 

anotadas, que por vezes conta e que mais tarde são integradas na sua 

produção, bilhetes, recibos e tudo o que estiver ao alcance. A sua relação com o 

mundo implica uma atitude imersiva e cúmplice com a vida quotidiana do lugar 

onde se encontra, seja em trânsito ou em permanência. A utilização da 

referência ou da evocação determina o seu grau de interesse por situações ou 

momentos que transporta para a sua obra impregnada por uma forte 

componente auto-referencial e poética. E suspeitamos que Rimbaud paira sob a 

sua personagem, o seu ser-um-outro enquanto artista, em permanente 

deambulação etnográfica.  

O desdobramento de que falo atrás apresenta-nos, neste projecto, uma outra 

face do trabalho de Pérez-Quiroga que reúne com uma sagaz eficácia três 

instrumentos centrais no seu trabalho.  A linguagem, a sua prática recolectora e 

o registo. Este último, tem constituído um diário improvável que a artista vai 

escrevendo com uma irregularidade permanente. É neste contexto que “O quase 

golpe da bicicleta” nos transporta para o domínio de uma possível ficção, no 

sentido em que a história pessoal, vivida pela artista, é representada através de 

um conjunto de imagens, um texto datado de um possível diário, um texto de 

parede e três objectos. As imagens assemelham-se a uma sequência 

cinematográfica que nos situa numa cidade oriental, Xangai, registadas pela 

câmara do seu iPhone. O uso deste aparelho é revelador da mobilidade que a 

artista desenvolve no seu trabalho de campo e transforma-o num dispositivo que 



articula a experiência exacerbada da grande metrópole com a necessidade 

voraz de captar e comunicar uma sucessão de momentos imprevistos.  

Voltemos de novo atrás. A linguagem é a primeira ferramenta que Ana Pérez-

Quiroga utiliza, sob uma ironia fina e despojada, construindo uma arquitectura 

disruptiva perante o aparente registo da experiência descrita no texto. A palavra 

“quase” pertencente ao título, subverte, e previne-nos sobre o desfecho provável 

da narrativa, deslocando-nos para o centro da acção da artista que ultrapassa o 

mero relato de um acontecimento. Tal como a página do diário, pertencente a 

um momento da sua vivência, é de facto a única página escrita desse diário 

imaginado. Da mesma forma, as fotografias digitais (provas únicas) são 

impressas sobre papel de gramagem elevada (Papel Fabriano de 230 gr.), 

tradicionalmente usado para a prática do desenho ou da aguarela e constitui-se 

como metáfora e apropriação de técnicas e meios conhecidos na história da 

representação. A artista usa uma estratégia operativa para trabalhar as suas 

vivências pessoais no espaço público, e tece sobre a sua experiência quotidiana 

uma teia de relações entre a intimidade, o desejo e a experiência do outro como 

objecto e matéria do seu trabalho. Seja ainda através da revisitação de um 

objecto, accionada pela memória que este evoca, ou pela construção ficcional 

disseminada pelas imagens e pelo fio íntimo e textual do que poderia ser um 

improvável diário.  

 

João Silvério 

Janeiro 2009 

 

 
 ……………………………………………………………………….| 

- RitaGT 

 



 

 

Visita guiada.  

 

Este projecto da artista RitaGT dá continuidade a uma atitude rebelde e a uma 

postura intervencionista que têm caracterizado a estratégia do seu trabalho. Este 

tipo de intervenção tem por vezes uma tónica contestatária e uma despudorada 

atenção aos processos de sistematização e ordenação de modelos de 

pensamento que determinaram a nossa identidade cultural e política na 

transição do séc. XIX para o séc. XX. A artista acciona diferentes dispositivos, 

como a linguagem, a imagem fotográfica ou a acção junto do público, com uma 

forte carga performativa e auto-referencial, para percorrer itinerários e discursos 

da história da arte.  

É neste contexto que o projecto apresentado no EMPTY CUBE se reveste de 

uma dupla significação. Em primeiro lugar o título, escrito em três línguas 

europeias, assume num primeiro momento um carácter polifónico, como se três 

vozes diferentes se articulassem numa forma final harmoniosa produzindo o 

mesmo sentido, o que de facto acontece quando se lê o título em caracteres 

tipográficos que querem dizer a mesma coisa. Esta harmoniosa conjugação é 

sujeita a uma acção que ocorre em simultâneo e que nos obriga a reler esse 

mesmo título, rasurado e emendado pela mão da artista que altera o significado 

da frase Evento de uma noite para Evento de uma vida, acontecendo o mesmo 

nas duas traduções em inglês e alemão. Este jogo semântico convoca algumas 

questões presentes no seu trabalho, como a identidade ou a noção de pertença. 

RitaGT vive em Berlim, é portuguesa e usa um idioma globalizado e universal, o 

inglês. Por outro lado, a sua participação no EMPTY CUBE subverte a 

“apresentação única” que caracteriza este projecto expositivo quando substitui, 

vincadamente, a palavra “noite” pela palavra “vida”. Este subtil sistema de 

relações contido no título transporta-nos para um campo de acção mais vasto, a 



construção da memória colectiva, trabalhada no registo de uma obra em vídeo e 

numa publicação com uma edição limitada a duzentos exemplares.  

As projecções de vídeo registam uma acção performativa em que a artista, 

vestindo o fato de trabalho tradicional de uma ceifeira de Viana do Castelo, 

atravessa várias salas de quatro museus da cidade de Berlim. As colecções 

expostas descrevem um arco temporal e geográfico, como se se tratasse de 

uma viagem de circum-navegação que atravessa diferentes períodos da história 

da humanidade. O fato de trabalho envergado pela artista pode ser 

compreendido como um símbolo universal, um referente que em todas as 

culturas se traduz por uma indumentária identificativa da cultura a que pertence 

cada indivíduo. De outra forma, as imagens impressas no livro confrontam-nos 

com a presença de um corpo, assente sobre um banco de uma sala de um 

museu. RitaGT inverte o significado e a função deste equipamento e usa-o como 

um plinto para expor uma figura, a sua, petrificada no momento da exposição. 

Os fragmentos de textos publicados neste livro cruzam-se entre citações de 

historiadores e anotações da autora, resgatando questões controversas como a 

apropriação e descontextualização de outras culturas através da posse dos 

objectos que as caracterizam e dos períodos históricos em que estas acções 

ocorreram, como o colonialismo ou modernismo. Deste modo, o lugar da 

memória colectiva, e do confronto com o nosso legado cultural e político, é o 

museu como ferramenta da construção da história, como zona de contacto e de 

confronto.  

RitaGT encarna uma personagem que inicia uma espécie de viagem 

panorâmica, como um comentário corrosivo sobre a história das relações de 

poder entre centro e periferia. 

 

João Silvério 

Março de 2009 



 


