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Anexo 4 

Entrevistas 

 

Entrevistas realizadas aos artistas que participaram 

no projecto EMPTY CUBE 

João Seguro 

Daniel Barroca 

Lara Morais 

Nuno Sousa Vieira 

Vasco Barata 

Ana Pérez-Quiroga 

RitaGT 

 

 

Anexo 4.1 

Entrevistas realizadas a três curadores de arte contemporrânea 

Bruno Marchand 

Hugo Diniz 

Miguel Wandschneider 
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NB: devido a correcções efectuadas no anexos 4 e 4.1, posteriores à entrega da dissertação, 

pode eventualmente haver alguma discrepância entre a numeração das páginas referidas nas 

notas de rodapé do corpo principal da tese. 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Entrevista a João Seguro, 20 de Janeiro de 2009 
 

João Silvério – João, quais foram as expectativas criadas perante ou no 

momento do convite para integrar o projecto Empty Cube, do qual foste 

praticamente o iniciador uma vez que o projecto nasceu durante a tua 

participação?  

 

João Seguro – As expectativas dizem respeito, não ao início do projecto Empty 

Cube, mas ao início de uma colaboração entre mim e ti, enquanto artista e 

curador; e ao desenvolvimento de um projecto para um espaço confinado que é 

algo que virá a ser determinante para a forma como se nomeia o projecto daí 

para a frente. Isso fez-me reavaliar uma parte do meu trabalho até então, e de 

certa maneira foi também um dínamo para algum trabalho que estava a nascer. 

A partir do momento em que comecei a estipular as bases em que ia operar – 

dentro de um espaço que era um cubo praticamente perfeito – percebi que o 

meu trabalho, que ia ser consequente a partir da peça que estava a fazer 

especificamente para o teu projecto, podia ser também as peças, problemáticas 

ou problematizadoras da forma como o espaço e o trabalho em si se ligam e se 

questionam. Isso era uma coisa importante para mim, e por alguma razão 

propus uma peça que era mesmo para estar dentro do espaço do cubo, e outra 

peça que não era para esse espaço, mas remetia para um cubo, um plinto que 

está geralmente dentro do espaço expositivo. As expectativas desenvolveram-se 

a partir daí: da ideia de trabalhar para um espaço confinado, um cubo.  

 

JSil – Então, de certa maneira podemos dizer que foi quase uma experiência de 

teste, ao mesmo tempo: não como se fosse no espaço do atelier, mas 

imediatamente a seguir à experiência do trabalho de atelier.  

 

JSeg – Sim, o espaço de atelier é sempre um espaço laboratorial, um espaço 

onde se desenvolve projectos, ou partes de projecto que se prendem com um 
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desenvolvimento especulativo acerca da natureza do teu trabalho. Depois outra 

parte é a efectivação física dessa especulação, e depois há uma terceira parte 

(que não é a última), que diz respeito à forma como essa especulação tornada 

física se debate com o problema físico de onde ele é mostrado. Daí o diálogo 

que falei, entre objectos criados para serem vistos ou para dialogarem com 

determinadas restrições físicas e que, a partir desse diálogo, abrem 

possibilidades para se desenvolverem relações entre as peças, entre essas 

elucubrações que fazem parte do trabalho especulativo de atelier e entre a 

forma como depois esse trabalho pode originar novo trabalho, pela forma como 

o espectador se relaciona e reage com ele. Portanto, nesse sentido, sim: aquele 

espaço foi uma espécie de extensão laboratorial do atelier. Acho que é sempre, 

mas ali foi mais porque é um espaço confinado.  

 

JSil - Como é que encaras os meios disponíveis para trabalhar neste projecto 

(sendo que és um caso particular, pois fazes parte da “geração” do projecto), 

sabendo que não existe verba para a produção da obra?  

 

JSeg – 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. 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. 

 

JSil – O projecto, como sabes, caracteriza-se por a exposição ser uma 

apresentação única, com uma duração de quatro a cinco horas, como na noite 

da hipotética inauguração. Tendo em conta a importância da visibilidade da obra 

para qualquer artista ou criador, o que achas que se perde ou ganha dentro do 

contexto actual da arte contemporânea? Achas que esta proposta pode ser 

fragmentária do teu trabalho ou do de um outro artista, ou seja: para quem 

conhece a obra de um artista, achas que este modelo é redutor?  

 



 6 

JSeg – Eu acho que não. De certa forma, fazeres com que o projecto tenha essa 

baliza temporal tão reduzida, digamos assim, comparativamente a outras 

exposições noutros espaços, reforça o carácter restritivo do espaço.  

É um espaço específico com dimensões específicas, neutro, mas com 

dimensões específicas. Portanto a duração de certa forma reforça essa ideia 

daquilo ser um espaço e um momento específico. Não me parece que seja 

redutor do esforço que os artistas possam pôr na produção de uma peça. Nesse 

sentido, eu acho que uma coisa não tem minimamente a ver com a outra, até 

porque aquilo é um momento de trabalho, e não esgota o trabalho em si, não é?  

 

JSil – Eu também sou dessa opinião, e suporto essa opinião para continuar o 

projecto. Nas relações que iniciámos entre curador e artista, o que foi para ti 

mais estimulante e o que não foi?   

 

JSeg – Nós trabalhámos de certa maneira, e a forma como lidaste com o meu 

trabalho e comigo não é certamente igual à forma como outras pessoas lidam 

com o meu trabalho, ou como lidas com o trabalho de outras pessoas.  

Para mim o que é estimulante na relação entre artistas e curadores em geral é o 

facto de se poder desenvolver trabalho de laboratório, como tínhamos falado 

numa pergunta anterior, e fazer este trabalho de laboratório em cumplicidade. As 

visitas que fizeste ao atelier e as variações ou alterações que as peças foram 

sofrendo reforçam a necessidade desse trabalho de acompanhamento, esta 

semana dá pistas acerca do que eu quero fazer; na semana seguinte quando tu 

lá vais e já existe uma pequena diferença na forma como estou a direccionar a 

peça, também te levam a compreender que tipo de artista é o artista com quem 

estás a trabalhar.  

Portanto, acho que é destas variações, desta amplitude de variação entre o teu 

trabalho e o trabalho dos artistas, que se manifesta o estímulo mais interessante 

do trabalho entre um curador e um artista. É por isso que é necessário haver 

trabalho de colaboração e de acompanhamento.  
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JSil – É assim que eu também entendo a curadoria, como um trabalho de 

colaboração. 

 

JSeg – Quer dizer, o trabalho de curadoria é um trabalho especulativo, um 

trabalho teórico, um trabalho prático, e essas vertentes do trabalho de curadoria 

acabam por ser uma espécie de moeda de troca para com o trabalho do artista, 

que também tem um trabalho de produção, de especulação, pensamento e 

reflexão. Portanto, acabam por ser duas formas de incentivar a mesma coisa, 

que é a produção de conteúdo. E foi isso que achei estimulante na forma como 

trabalhámos. Porque houve tempo, houve pelo menos um período de alguns 

meses para fazer esse trabalho, pelo menos no nosso projecto. 

 

JSil – Sim, sim, no nosso projecto houve. Esta tua resposta tão incisiva quase 

esgota a pergunta seguinte: o que é essencial para ti na relação entre curador e 

artista?  

 

JSeg – Para mim, o trabalho do curador é, de certa forma, desinibir alguns 

preconceitos que possam existir na prática do artista. Muitas vezes, existem 

preconceitos que não preconceitos por formação; quer dizer, não são defeitos de 

base, mas têm a ver com a forma como tu encaras as determinações mais 

específicas do teu trabalho. 

 

JSil - Do confronto com a própria postura, não é?  

 

JSeg - … da tua postura, do teu ponto de vista. Muitas vezes, essa postura séria 

limita-te, inibe-te de conseguir pular a cerca, o que é muito importante; e o 

trabalho do curador serve muitas vezes para espicaçar ou desinibir, 

precisamente, essa espécie de auto-censura que os artistas às vezes fazem, 

porque estabeleces um perímetro de dissuasão. 

 

JSil – Auto-dissuasão ou auto-crítica?  
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JSeg – Auto-crítica, auto-censura… Às vezes acho que é auto-censura mesmo, 

e às vezes o trabalho de colaboração acaba por te permitir meter o pé, ou pisar 

fora do teu terreno, sem por isso estares a comprometer a tua posição, a tua 

localização. E acho que o melhor trabalho curatorial é feito desse tipo de 

colaboração com os artistas, que é mesmo de tentar abrir, em vez de estar a 

tentar estancar. 

 

JSil – Ora bem, a próxima pergunta remete-nos quase para a primeira: até que 

ponto o espaço disponibilizado para a apresentação do teu projecto foi 

absolutamente determinante? Isto já foi mais ou menos respondido no início, 

mas… 

 

JSeg – Sim, mas 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. Um 

espaço que, de certa forma, já tinha uma história ligada à exposição. A peça que 

eu fiz para o espaço principal do Empty Cube, era precisamente uma peça que 

lidava com a área de chão do espaço, e de certa maneira também lidava com a 

área de chão e com a forma como as pessoas lidam com uma área de horizonte 

dentro de espaços fechados. 

 

JSil – Com a percepção e com a performatividade do próprio espectador dentro 

do espaço, não é? 

 

JSeg – Precisamente. O que eu fiz foi instalar um plinto, que era um quadrado 

elevado a trinta centímetros do chão. 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.  
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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.  

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 acabava por fechar o círculo 

daquilo que eu achei ser o meu pensamento acerca de um espaço como aquele.  

 

JSil – Tu és alguém que trabalha muito com o próprio espaço expositivo, seja 

este maior ou mais pequeno (mais pequeno que aquele não é muito fácil), mas 

esta proposta de projecto – não gosto de chamar-lhe encomenda, até porque 

não o é – até foi muito certeira neste aspecto, porque permitiu-te trabalhar uma 

série de questões que vens pondo no teu trabalho, até em exposições 

anteriores.  

 

JSeg – Sim, e de certa maneira essa restrição espacial permite desenvolver uma 

certa relação, ou estreitar uma relação que tens com alguns problemas que vens 

pondo. Eu acho que houve ali uma espécie de redução ao mais básico dos 

problemas que eu tenho vindo a trabalhar, e também ajudou a desenvolver o 

trabalho que eu fiz consequentemente. Acabou por ser um ponto de viragem, um 

ponto em que eu filtrei coisas que estava a fazer, e que se puderam transformar 

em impulsos diferentes, que eu acabei por transferir para peças diferentes. 

Portanto, às vezes havia peças que eram resolvidas com dois ou três elementos, 

e a partir daquele momento houve um elemento que começou a ser 

determinante para o desenvolvimento de peças que vieram a seguir. Foi 

importante nesse sentido, porque acabou por ser um período em que eu me 

pude debruçar sobre uma peça durante um tempo alargado, e onde 
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conversámos acerca da produção e das mudanças que aquela peça foi tendo. 

Permitiu-me compreender e reduzir a princípios mais básicos coisas que eu 

tinha usado em peças anteriores, mas que “limpei”… 

 

JSil – Depuraste… 

 

JSeg – Depuração, exactamente. 

 

JSil – Bem, como sabes, pois foste um dos primeiros participantes e com 

algumas das melhores prestações documentais, o Empty Cube é apoiado por 

um site bilingue, que permite uma visualização do projecto do artista e a 

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?  

 

JSeg – Prolonga e amplia. Prolonga e amplia porque, ao falarmos há bocado, 

perguntaste-me se eu achava curto o período de exposição da peça, e como 

acho que essa duração tem necessariamente a ver também com o 

constrangimento físico que o espaço já tem, creio que o site acaba por ser a 

pedra-de-toque deste projecto, uma acumulação de informações acerca de 

momentos e espaços confinados.  

Por ter documentação específica acerca de cada projecto, o site faz com que o 

projecto ganhe um sentido que não se pode reduzir à presença de cada um dos 

artistas; acaba por ser uma espécie de enciclopédia acerca do uso de um 

espaço durante um curto espaço de tempo. Se houvesse cem projectos dentro 

daquele espaço, essas cem prestações iam ser diferentes, e iam ajudar-nos, se 

estivessem reunidas num site, a pensarmos acerca das possibilidades que um 

espaço tem quando é usado durante um determinado período de tempo. Essa 

acumulação de informação possibilitada pelo site é importante precisamente por 

isso, porque amplia e possibilita uma utilização efectiva do conteúdo produzido 

por cada um dos intervenientes no projecto. 
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JSil - …e que se vai prolongar em breve, porque o espaço vai mudar. Pensas 

que a programação do projecto devia ter uma existência predeterminada 

temporalmente, um tempo limite, ou não?  

 

JSeg – Como assim?  

 

JSil – Ou seja, o projecto Empty Cube devia durar um ano, devia durar dois 

anos, devia durar enquanto haja motivo para o fazer? 

 

JSeg – Por acaso, não. Já conheci projectos que tinham uma duração 

predeterminada quando começaram, e é preciso haver uma razão muito forte 

para que isso aconteça, porque senão essas coisas têm de se fazer por 

aproximação: enquanto fizer sentido, existem, e isso pode ser dez anos, não é? 

Eu acho que neste caso não existe razão nenhuma para que ele acabe assim, 

ou para ter um período de duração curto, ou confinado.  

 

JSil – Voltando atrás, à questão da documentação e do arquivo, a eventual 

publicação o livro sobre os projectos apresentados é para ti um factor importante 

dentro do âmbito do projecto, ou não? 

 

JSeg – Penso que sim, no sentido em que também essa publicação poderia ser 

uma extensão do trabalho que o site faz em relação ao projecto. O site tem 

importância porque é um repositório, um arquivo, de todas as posições tomadas, 

de todo o trabalho feito, e uma publicação poderia eventualmente, não só 

perpetuar noutro medium essa mesma informação, como agudizar a relação que 

existiu entre os intervenientes no projecto e o teu trabalho. Isso poderia tomar 

outras formas, pois uma publicação permite sempre fazer um tipo de abordagem 

que não é imediata entre o trabalho do artista no espaço e o trabalho do curador 

para com o artista e para com o seu trabalho especulativo.  
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JSil – É curioso como as opiniões dos entrevistados são diferentes. Mas isso vê-

se depois, quando as entrevistas estiverem todas feitas. 

 

JSeg – Nesse sentido, acho que poderia ampliar e potenciar uma nova 

dimensão do projecto.  

 

JSil – Também é uma hipótese que eu ponho, precisamente por essas razões 

que estás a apontar. A fechar, queres fazer mais algum comentário sobre a tua 

participação no Empty Cube, ou outro comentário que te ocorra? 

 

JSeg – Não. Se achas que há algo de pertinente que não tenha sido coberto 

pelas tuas perguntas-base. 

 

JSil – Não, esta é uma pergunta em aberto. 

 

JSeg – Não, não tenho nada a acrescentar.  

 

JSil – OK, João. Muito obrigado, e depois poderás ler a tua entrevista transcrita.  
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Entrevista a Daniel Barroca, dia 10 de Janeiro de 2009. 
 

João Silvério – Daniel, quando começámos a trabalhar e te estendi o convite, 

quais foram as expectativas criadas por ires integrar o programa do Empty 

Cube? 

 

Daniel Barroca – Bom, na altura, as expectativas… Já lá tinha visto lá o 

projecto do João Seguro mas a única coisa que eu conhecia era o espaço, não 

é? Então, as expectativas que eu criei em relação àquele espaço… 

 

JS –  Até pelo facto de estares fora, distante daqui. 

 

DB – Eu já conhecia aquele espaço, porque já tinha trabalhado como assistente. 

[risos] 

 

JS – Pois, eu sei. 

 

DB – Mas a expectativa que eu criei foi principalmente ligada a algo que eu 

estava a trabalhar na altura, foi um convite na hora certa e que se encaixava 

muito bem no modelo. Isso foi um estímulo muito importante para eu 

desenvolver aquele projecto que vim a apresentar no Empty Cube.  

 

JS – E como encaras os meios disponíveis para trabalhar no projecto? Ou seja, 

por meios entenda-se a não existência de verba para produção de obra. Isso foi 

ou não um constrangimento?  
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DB – No caso do João Seguro ele teve de construir aquela escultura, havia outro 

tipo de custos. Mas no meu caso, como estava em Berlim com a bolsa da 

Gulbenkian, já tinha financiamento para fazer o projecto, e como o que era 

necessário fazer era arranjar um projector, uma maneira de mostrar o vídeo, não 

é? 

 

JS – Mas isso o Empty Cube tinha. 

 

DB – Sim, então não houve problema, tive só de fazer a viagem, mas como tinha 

a bolsa da Gulbenkian, não foi difícil.  

 

JS – Mas achas que podia ter sido um impedimento não haver dinheiro de 

produção, que não houve para ninguém? 

 

DB – Em Portugal, as pessoas estão muito habituadas a trabalhar assim. [risos] 

 

JS – Isso é verdade. 

 

DB – Se houvesse um orçamento, um budget, facilitava muito e provavelmente 

até podias ter projectos mais desenvolvidos, podia haver outro tipo de 

envolvimento, de peças apresentadas. 

  

JS – É o que provavelmente vai haver no futuro.  

 

DB – OK.  

 

JS - Já lá vamos.  

Como sabes, foste o segundo artista a fazer o projecto. Há aqui uma 

característica principal, que é a apresentação única que dura cerca de quatro 

horas, o chamado período de inauguração. Ora, para mim o Empty Cube não 

vive da inauguração, o Empty Cube abre e fecha numa só noite. Tendo em 
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conta que a visibilidade da obra é importante para qualquer artista ou criador, o 

que é que consideras poder perder-se ou ganhar-se com este conceito no 

contexto actual da arte contemporânea? Ou seja, pensas que esta proposta é 

fragmentária do teu trabalho, ou que este modelo possa parecer redutor para 

quem conheça a tua obra? 

 

DB – Eu acho que a leitura do Empty Cube tem mesmo de ser feita no contexto 

onde ele existe, que é o contexto português de Lisboa. Eu acho que em Lisboa é 

muito importante acontecer este projecto, independentemente de ser uma só 

noite ou não, por ser o único projecto independente feito por um comissário. 

 

JS – Eu prefiro chamar-lhe curador. 

 

DB – Digamos que é o único projecto curatorial que é um projecto de facto, que 

não é só organizar uma exposição. É um projecto com uma programação 

continuada, pensada, com uma sequência de artistas, que tem um formato 

pensado e que existe em Lisboa. Eu acho que isso é mesmo importante, só é 

pena não haver mais.  

 

JS – Portanto, não achas que esta ideia reduza a obra do artista? 

 

DB – Eu acho que não, é um projecto idiossincrático e é disso que Lisboa 

precisa. Num contexto como o actual português, que é um contexto pobre, em 

que as coisas estão formatadas no que já conhecemos há muito tempo: as 

galerias e o mercado a funcionar segundo a sua lógica; as instituições, que 

também funcionam de acordo com a sua lógica. Curiosamente, já me tinha 

ocorrido como é que, depois de existir um curso de curadoria aqui em Lisboa 

durante tantos anos, não são assim tantos…  

 

JS – São dois anos. 
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DB - … ainda não tinha aparecido um projecto deste género, um curador a 

pensar num projecto e a trabalhar com artistas. Parabéns João! 

 

JS – Muito obrigado.  

Na relação que tivemos, entre curador e artista, o que foi para ti mais 

estimulante e o que não foi? 

 

DB –  Só para acabar com a questão da “uma noite só”. Se fosse mais tempo, 

era melhor porque dava mais visibilidade, mais pessoas podiam ver o trabalho. 

Mas também tem interesse aquele momento, que é muito intenso de abertura, 

em que vai logo toda a gente e pronto. Isso acho que também foi bom, haver 

essa espécie de explosão! 

 

JS – Depois não há outra possibilidade de ver. 

 

DB – Sim, mas depois acho que o site faz bem esse complemento. 

 

JS – Já lá vamos. Prosseguindo. Nas relações que iniciámos, entre curador e 

artista, eu conhecia a tua obra relativamente bem. Mas foi a partir da visita ao 

João Ribas que criei um entusiasmo maior para ver mais coisas do teu trabalho. 

O que é que foi estimulante para ti e o que é que não foi?  

 

DB – Bem, eu devo dizer que tu foste um dos primeiros comissários a ir ao meu 

atelier. Em Portugal, antes de ir para o Bethanien, não tinha tido muitas visitas 

ao atelier, talvez três ou quatro comissários em quatro anos.  

 

JS – É engraçado o hábito da palavra comissário. Isso é próprio de autoridade 

alta, estamos aqui a conversar.  

 

DB – Para mim é um sinónimo.  
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JS – É que pode parecer o comissário de uma exposição encomendada por uma 

instituição, ou pelo Estado. Mas o que é que foi mais estimulante, e o que é que 

não foi? 

 

DB – Penso que tivemos um diálogo muito interessante, apesar da distância, por 

eu estar em Berlim, tivemos um diálogo por e-mail.  

 

JS – O que é muito comum hoje em dia, entre curadores e artistas, não é? 

 

DB – Sim, e teve piada a forma como o projecto foi sendo desenvolvido. Mandei 

uma coisa, depois mandei outra e etc. E foi assim aos poucos. Era um projecto 

tão pequeno, para um espaço tão pequeno. Eu acho que os passos foram bem 

dados, foram dados no tempo certo e de forma maturada. No momento em que 

fomos apresentar o projecto, estávamos os dois muito contentes.  

 

JS – Quando vimos o projecto aqui nesta mesa, cerca de quatro meses antes da 

inauguração, eu achei que o projecto estava imediatamente acabado. [risos] 

Lembras-te? 

 

DB – Deu-me muita confiança todo o processo de diálogo que tivemos. No 

momento de apresentar o trabalho, não tinha qualquer dúvida de que era aquilo, 

e senti que sentiste o mesmo. [risos] 

 

JS – Sim, foi uma experiência muito boa contigo. O que é essencial para ti na 

relação entre curador e artista?  

 

DB – Eu penso que o curador pode ser uma figura fundamental, mas pode 

também ser uma figura muito perversa. 

 

JS – Agora não sou eu o curador; é “o curador” e “o artista”. 
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DB – Sim, é o que estou a dizer. Um curador inteligente pode ser um grande 

companheiro de um artista, uma pessoa com quem tu tens um diálogo. Depois já 

não é só um curador; é um homem sensível, inteligente, que tem ideias, que faz 

uma leitura do trabalho, que podia ser outra mas é aquela, e essa leitura 

despoleta um diálogo. 

 

JS – Foi sempre essa a minha ideia. 

 

DB – Sim, e isso é fundamental para um artista, ter esses momentos de diálogo 

forte, de haver alguém que proporciona um confronto com aquilo que ele está a 

fazer. Esse lado de confronto é fundamental, na relação de um artista com um 

curador. Tem que ser assim.  

 

JS – Portanto, atribuis isso a uma relação de confiança?  

 

DB – Sim, é isso. É algo que, com o tempo, se torna numa relação de confiança. 

 

JS – Eu também. 

Até que ponto é que o espaço disponibilizado, o espaço que existe, no futuro 

será outro, até que ponto o espaço disponibilizado para a apresentação do 

projecto foi determinante? Ou não? 

 

DB – Como tinha a experiência de ter estado muito tempo fechado naquele 

espaço - porque fui assistente duma galeria que existia naquele sítio -, o espaço 

foi sempre uma presença muito forte e eu sabia desde o início como era o 

espaço. Depois, quando lá instalámos o trabalho é que eu tive mesmo a 

consciência de como é que funcionava com o som, porque isso eu não sabia 

como ia ser. Mas penso que o espaço foi determinante desde o início, que não 

foi o início do projecto, do meu trabalho, mas quando começámos a falar e me 

convidaste para fazer ali aquele projecto, percebi que aquilo que eu tinha 
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começado a fazer naquela altura era o trabalho para apresentar ali; foi aí que o 

espaço se tornou determinante, a partir desse momento.  

 

JS – Até porque a galeria em que tu trabalhaste tinha como efeito principal a 

montra, que eu anulei, pois não me interessava. 

 

DB – Sim, e o tipo de trabalhos apresentados lá, pelo menos durante o tempo 

em que lá trabalhei, não tinham nada a ver com o que eu apresentei. 

 

JS – Absolutamente. 

 

DB – Eu nunca ouvi o som a funcionar ali, por exemplo.  

 

JS – No teu caso, embora tivéssemos feito algum esforço, o som era essencial e 

resultou muito bem. O Empty Cube é, como sabes, apoiado por um site bilingue, 

porque sempre quis que fosse um site traduzido, que permite uma visualização 

do projecto artístico e uma apresentação do texto do curador, que é o texto que 

eu geralmente escrevo sobre os vossos trabalhos. Do teu ponto de vista, até que 

ponto a existência do site prolonga ou amplia a dimensão do projecto?  

 

DB – Bem, eu acho que para um projecto desses, que acontece tão brevemente 

e tão pontualmente no tempo, o site é mesmo fundamental. E penso que o site 

tem tudo a ver com o espaço, o design, o layout – há qualquer coisa ali que tem 

mesmo a ver com aquele espaço. 

 

JS – Porque é muito austero, muito simples: tem apenas umas imagens sobre o 

trabalho do artista, e o texto, que é essencial.  

 

DB – Devo dizer que gosto muito de ver o meu trabalho no site. Quanto a mim, 

funciona bem no site, enquanto projecto de site. Mesmo o próprio vídeo, quando 

tu clicas e começa-se a ouvir aquele som, também penso que funciona muito 
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bem. E o site tem também um lado de arquivo dos projectos que vão sendo 

feitos, bem como os diferentes textos, e o site vai crescendo gradualmente, 

projecto a projecto.  

 

JS – Provavelmente vai tornar-se numa coisa diferente, para conseguir suportar 

tudo o que já lá está, o que vai acontecer em breve. Achas que a programação 

do projecto deveria ter uma existência predeterminada temporalmente, um 

tempo limite, ou não? 

 

DB – Bem, eu nunca pensei nisso. Acho que isso é mesmo uma decisão do 

curador.  

 

JS – Mas, como uma visão de fora? Deveria durar dois anos? 

 

DB – Eu acho que é um projecto que não deve durar pouco. 

 

JS – Porquê?  

 

DB – Primeiro porque já dura tão pouco no momento da apresentação, e em 

Portugal há memória curta. [risos] Se este projecto durar pouco, daqui a dois 

anos já ninguém se vai lembrar de que aconteceu, só praticamente as pessoas 

que participaram é que se vão lembrar.  

 

JS – Explica isso um pouco melhor.  

 

DB – Acho que a memória curta não é só no meio artístico, é uma coisa cultural; 

a relação dos portugueses com a memória é muito estranha. Eu já pensei muito 

sobre isto.  

 

JS – Isso tem até a ver com a recorrência do arquivo no teu trabalho.  
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DB – Sim, até a nível de material que não é propriamente de arquivo. Pode ser 

de arquivo também, mas é mais dos registos do homem comum, da memória do 

homem comum. Estávamos há bocado a falar da relação do comissário com o 

artista e falámos de confronto, e o que eu acho é que em Portugal há mesmo 

falta – apercebi-me disto na Alemanha, um país que em termos de relação com 

a memória é o oposto de Portugal, é uma cultura em permanente confronto com 

a sua memória, em permanente confronto com as atrocidades que cometeu. 

 

JS – E em permanente confronto com a releitura dos factos históricos. 

 

DB – Não é por acaso que Walter Benjamin era alemão. Só um alemão podia 

escrever duas teses sobre filosofia da história. E Portugal é justamente o oposto. 

É um país que nunca se confrontou com as atrocidades que cometeu, nunca se 

confrontou com a sua memória, principalmente com a memória recente, e o que 

eu acho que isso tem feito historicamente é deixar uma espécie de buraco 

negro, de vazio, uma brecha tão grave e tão importante para uma cultura, que é 

o espaço da sua memória. Uma cultura é feita disso, é esse espaço que a 

estrutura.  

 

JS – Têm importância para o presente, não é? 

 

DB – Sim, justamente. Temos deixado esse espaço completamente ao livre 

arbítrio das construções do poder. E isso tem consequências muito variadas: 

uma espécie de sensação de ausência de destino, de ausência de caminho, que 

existe em Portugal. Eu sinto isso, sinto que não há um projecto, e quando se 

ouve os políticos… no outro dia, eu ouvi o Presidente da República a falar, e 

sentia-se mesmo isso: um país cujo representante máximo não tem quase nada 

para dizer.  

 



 22 

JS – Estou, perfeitamente. Partilho essa opinião, não apenas em termos da 

política em geral como da política cultural. Aí, sempre tivemos um problema 

muito grave.  

 

DB – Sim, a relação com a cultura hoje, com as pessoas que estão a produzir a 

cultura, é calamitosa. É uma coisa muito grave que se está a fazer, em termos 

de investimento no futuro. Isto não é uma coisa de hoje, já se vem acumulando. 

 

JS – Mau karma histórico. 

 

DB – Um acumular de esquecimento. 

 

JS – Uma anulação da memória. Falta de registo escrito de acontecimentos que 

vão existindo, falta de crítica. 

 

DB – Negligência, principalmente. Há uma negligência brutal. Eu acho que isso 

hoje em dia reflecte-se muito na falta de pluralidade, na falta de pontos de vista 

diferentes, na falta de discussão. 

 

JS – Isso tem raiz até no âmbito académico, onde geralmente a discussão é 

mínima. Tu deves ter-te confrontado em Berlim com muito mais discussão sobre 

o teu trabalho do que cá. 

 

DB – Sim, muito mais. Acho que isso foi mesmo o mais importante da 

experiência. 

 

JS – E o confronto, a atitude crítica não é, como se entende aqui, dizer mal do 

trabalho, é questionar. 

 

DB – Sim, eu até estava a tentar falar disso com o Bruno Marchand, por acaso. 

Uma das pessoas com quem eu discutia o meu trabalho no Bethanien, era um 
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crítico alemão que acabou por escrever o texto sobre o meu trabalho para a 

revista do Bethanien. Foi uma experiência fantástica, a primeira vez que senti 

que estava a trabalhar com alguém que é, de facto, crítico; o trabalho dele é 

mesmo ser crítico, não podia ser outra coisa, porque o primeiro passo dele é 

mesmo identificar o problema, e depois analisá-lo, com as referências dele, com 

a maneira dele funcionar.  

 

JS – Diagnóstico e depois escrutinar todas as fases necessárias. 

 

DB – E muito focado no trabalho, completamente focado no objecto. Ou seja, 

nós tivemos duas conversas, que foram completamente acessórias. Precisavam 

de acontecer, tínhamos de tê-las, mas não foram determinantes para o que ele 

depois disse. Houve se calhar detalhes que foram importantes, mas o que ele 

viu no trabalho foi o que ele viu no trabalho, entendes?  

 

JS – Isso é bom. Isso é um tipo de eco que aparece nas pessoas que estão fora 

algum tempo, noutros contextos culturais, da arte, como no teu caso.  

 

DB – Sim, sim, a ideia do que é ser crítico é muito importante. 

 

JS – Sim, cá não é muito comum. 

 

DB – Estavas a falar do meio académico. Quando eu estudava e discutíamos o 

nosso trabalho entre colegas, se fizesses uma crítica a um trabalho que não 

fosse ligeira ou não dissesses “isto está muito giro”, e fosses mais longe, se 

começasses a desmontar aquilo, era muito possível que a pessoa levasse 

pessoalmente como se estivesses a falar mal dela.  

 

JS – Não há uma cultura da crítica como escrutínio isento do trabalho que se 

está a analisar.  
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DB – E então isso cria muitos atavismos. 

 

JS – Concordo. Então, já que falamos de memória, a eventual publicação de um 

livro sobre os projectos apresentados é para ti um factor importante dentro do 

projecto Empty Cube, ou não?  

 

DB – Penso que sim. Por causa disso, lembrei-me de repente do projecto do 

Pedro Falcão, o ArtAttack, que ele fez nas Caldas. Eu participei nesse projecto, 

que teve duas fases marcadas pela publicação de um livro, porque ele publicou 

um livro em que documenta as primeiras exposições que fez. 

 

JS – O projecto dele não tinha um site, pois não? 

 

DB – Não, mas eu sou um fã do objecto, do formato livro. E penso que em 

Portugal fazem-se poucas publicações de arte. E como não há crítica, também 

não há necessidade de haver publicações. E é triste: há muitos artistas novos a 

aparecerem e há tão poucos teóricos a produzir teoria e crítica, não é? Eu acho 

que é importante haver um livro. Mas pensaste nisso, como pensaste para o 

site?  

 

JS – Isso é uma das questões que tenho mais para a frente: que tipo de 

publicação será, como publicação de arquivo?  

 

DB – Bem, talvez fosse interessante publicar esta entrevista. 

 

JS – Talvez publicar também outras entrevistas, e talvez continuá-las com uma 

décalage temporal de seis ou oito meses, para haver até uma reflexão do artista. 

 

DB – Talvez fosse também interessante convidares pessoas que viram as 

exposições, e que podiam escrever sobre o projecto. 
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JS – Provavelmente, neste núcleo de entrevistas vão ser entrevistados três 

curadores, dois jovens e um curador com uma carreira diferente, precisamente 

porque não participaram no projecto mas visitaram-no, para haver uma ideia 

crítica de fora. Essas entrevistas serão um pouco diferentes. As perguntas são 

mais ou menos semelhantes, mas não do ponto de vista do artista mas sim de 

quem está de fora. E serão abertas, portanto haverá quem ache bem, e quem 

não ache. 

 

DB – É isto que estava a dizer da crítica. Acho que existem excepções em 

Portugal, só que o problema é que não existe um contexto que faça com que 

existam interlocutores para as pessoas discutirem ideias com naturalidade. 

 

JS – Sim, concordo. Quando criei o projecto, foi também a partir desse ponto de 

vista. Bom, última pergunta: há mais algum comentário que queiras fazer sobre 

a tua participação no Empty Cube, algo que te ocorra sobre a experiência? 

 

DB – Para mim foi importante ter feito aquele projecto. Não foi um trabalho que 

eu tenha feito só porque tive um convite, entendes? Era um trabalho que eu 

estava a fazer e que no momento em que tu me chamaste e mostrei o trabalho, 

e começámos a falar, ganhou uma espécie de contexto. 

 

JS – Para mim, passou também a fazer sentido. 

 

DB – Para mim foi mesmo importante haver essa espécie de redoma para 

aquele projecto, e dificilmente imaginava aquilo noutro sítio. Não digo que não o 

apresente noutros sítios, fá-lo-ei eventualmente, mas tenho dificuldade em vê-lo 

noutro lugar, e isso acrescenta àquela pergunta do espaço.  

 

JS – Claro, claro. Ou seja, o espaço neste caso tornou-se determinante, já 

tínhamos falado disso antes, durante o processo de trabalho. 
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DB – Pois. E mais outra coisa: é muito importante projectos como o Empty Cube 

(que não são quase nenhuns) terem esse papel de acrescentar uma layer à vida 

artística, cultural, à vida em geral, à vida de toda a gente, porque até parece que 

existe esse gueto da cultura em relação à vida real. E é curioso, muita gente diz, 

até amigos meus artistas, falam na vida real. 

 

JS – Isso é uma escola que eu não partilho. 

 

DB – É estranho para ti também. 

 

JS – Um artista é, acima de tudo, uma pessoa. Talvez tenha uma relação 

privilegiada de contacto e de reflexão com o mundo, mas é uma pessoa com um 

dia-a-dia e com afectações de vários géneros. Aliás, mesmo no caso do 

projecto, é muito singular. Até porque os sinos de Berlim, o filme de referência 

que existia e a solidão do atelier que não é uma solidão, mas um certo espaço 

contido que é o Empty Cube ser ao mesmo tempo um contraponto, com muitas 

pessoas aparecerem para verem os projectos, porque não há outra 

oportunidade para ver. 

 

DB – E a importância do projecto reflecte-se nisso, está sempre cheio de gente: 

é um projecto que tem de acontecer, há necessidade disso. 

 

JS – Muito bem. Há mais alguma coisa que te ocorra?  

 

DB – Acho que não. 

 

JS – Obrigado pela entrevista, boa viagem para Berlim, bom trabalho. 

 

DB – Obrigado. 
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Entrevista a Lara Morais, 4 de Janeiro de 2009 
 
João Silvério – Lara, no âmbito do projecto que fizeste comigo no Empty Cube, 

quais foram as expectativas criadas pelo meu convite? 

 

Lara Morais – Para já, foi a primeira vez que me convidaram para um projecto 

assim, sem ser num âmbito de escola. Não sei muito bem o que pensei na 

altura, fiquei contentíssima, como é lógico. O que esperava, basicamente, era 

mostrar trabalho, mostrar o que é que estava a fazer na altura, o que é que 

fazia, porque ninguém conhecia muito o meu trabalho. 

 

JS – Portanto, isso foi uma primeira exposição individual, digamos assim, mas 

que se passou num momento único, o que ias mostrar no âmbito do teu trabalho 

era um projecto específico que te pedi. 

 

LM – Sim, sim, a nível do espaço em si, mais ou menos; não um site-specific. 

 

JS – Porque é que não era um site-specific?  

 

LM – Podia ser e podia não ser, porque era sobre espaço, não é? E no final, era 

um suposto cubo. 

 

JS – Mas que expectativas tinhas no momento do convite, antes de haver obra, 

antes de começarmos a trabalhar curatorialmente, como curador/artista, etc. 

Quais eram as expectativas frente ao tipo de projecto específico que te 

expliquei? 

 

LM – Não sei bem como explicar. Basicamente, era mostrar o trabalho, e foi um 

projecto que me apresentaste e que gostei. Gostei da ideia, serviu como desafio 
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para mim, porque era a primeira vez não tinha um tema para trabalhar sobre, era 

mais: “tens aqui um espaço, e trabalhas mais ou menos neste espaço”. 

 

JS – Num espaço e num tempo, não é?  

 

LM – “Tens este espaço, é uma apresentação única, por um dia”. Um dia, não, 

uma noite, um tempo. 

 

JS – No âmbito do trabalho e da produção do projecto, como é que encaras os 

meios disponíveis para trabalhar neste projecto, ou seja, sabendo que não 

existia verba para a produção da obra, que fica a cargo do artista?  

 

LM – Não era uma coisa a que não estivesse já habituada. [risos] E isso não era 

limitador: era fazer o projecto e logo se via, a nível de meios, o que é que se 

podia fazer.  

 

JS – E foi algo de que sentisses falta, ou não? 

 

LM – Não, não. Noutros projectos, sim, mas neste, por acaso, não.  

 

JS – Voltando um bocadinho atrás: o projecto caracteriza-se por uma 

apresentação única, durante quatro horas, entre as nove e meia e a meia-noite e 

meia, uma hora, duas da manhã, quando acaba a suposta “inauguração”. Tendo 

em conta que a visibilidade da obra é importante para qualquer artista ou criador 

(porque há aqui participações de criadores de outras áreas que não as artes 

visuais), o que se pode perder ou ganhar dentro do contexto actual que é a arte 

contemporânea que nós conhecemos? Achas que isto é uma proposta que 

fragmenta, por si só, naquele momento, o trabalho, sem dar a possibilidade de 

voltar a ver? Ou seja, para quem não conheça a tua obra, achas que este 

modelo pode ser redutor?  
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LM - Redutor, não. É difícil depois, a nível do meu trabalho (só posso falar do 

meu), tentar explicar o que é que era o trabalho. Mas também se fosse mais 

tempo era o mesmo, também haveria pessoas que não podiam ver. Já a 

apresentação, quando se diz que é “apresentação única”, a pessoa vai ou não 

vai, ou vê ou não vê, mas é como tudo. Não acho que seja super-limitador: se 

uma pessoa não vê o trabalho, apresenta-o de outra maneira, depois.  

 

JS – É importante esse ponto de que falaste: não é absolutamente uma restrição 

o facto de se ver naquele momento, porque muitas vezes as pessoas vão à 

inauguração ou não vêem, ou não vão à inauguração e depois vão para visitar e 

acabam por não ver a exposição. 

 

LM – Sim, sim. E no meio da arte contemporânea, onde as pessoas vão muito é 

às inaugurações e conhecem o trabalho. Claro, eu dou por mim, muitas vezes a 

não ver o trabalho na inauguração [risos]. Eu nunca consigo ver o trabalho, 

porque é mais comunicar com as outras pessoas, com o artista e com os 

conhecidos. 

 

JS – Então se calhar vou adicionar uma pergunta no meio disto: sentiste que 

alguém viu o teu trabalho, durante aquela noite em que o trabalho esteve 

exposto? 

 

LM – Sim, sim. Não digo que todas as pessoas, mas as pessoas que falaram 

comigo, sim.  

 

JS – Nas relações que iniciámos ao longo do trabalho, e que foram bastante 

intensas, até pela tua vida pessoal e pelas minhas ocupações, e por todo o 

processo de gestão do Empty Cube, que produzo sozinho, o que foi mais e 

menos estimulante nas relações que tivemos os dois? Isto é uma pergunta 

absolutamente seca. O que foi, e o que não foi? 
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LM – Foi bastante estimulante [risos]. Eu sou uma pessoa muito fechada a nível 

de trabalho, e muitas vezes não me consigo expressar da melhor maneira. Foi 

muito bom teres insistido para perceber mesmo o que era e o que não era. 

Muitas vezes, sou complexa a explicar o meu trabalho e ajudaste-me a perceber 

aquilo que, para mim, também era complicado. E foi óptimo, porque foi um 

processo a dois, não foi um processo só meu.  

 

JS – Pois, é assim que eu entendo a curadoria.  

 

LM – Foi uma coisa nova para mim. 

 

JS – Mas para mim também, com cada um de vocês. E o que é que não foi tão 

estimulante? Não foi tudo estimulante, de certeza. 

 

LM – [Risos] O que é que não foi, não quero estar a arranjar uma coisa. 

 

JS – Isto prende-se outra vez com a primeira pergunta: há expectativas quando 

há o convite, e depois há o confirmar ou adicionar de novas expectativas durante 

o processo de trabalho.  

 

LM – No início tinha receio, porque não te conhecia. Para mim era tudo muito 

estranho. Era novidade para mim, por isso, foi uma boa surpresa ter sido uma 

coisa construída a dois, a nível de projecto. Não estou a ver que tenha havido 

alguma coisa má. 

 

JS – Não quero dizer necessariamente má, estou a falar em termos de uma 

coisa ser mais ou menos estimulante; quero dizer com esta pergunta que as 

coisas muitas vezes não resultam, e acho que cabe aos dois, mas pessoalmente 

a mim como curador, fazer com que o processo do trabalho do artista se realize. 

Nós tivemos uma discussão formal, que poderia ter um dado resultado, mas 

acho que o resultado obtido foste tu que o desenvolveste, não eu, e é 
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precisamente por isso que aparece no site o caderno com o desenho, o 

esquema da instalação do hipotético cubo desenhado nas paredes. Essa 

discussão acabou por ser produtiva, ou sentiste-a como limitadora?  

 

LM – Limitadora, só mesmo a nível artístico, de arte contemporânea, de história. 

[risos] Não foi a conversa em si, foi mesmo só por isso, que me irritou bastante. 

[risos] 

 

JS – Sim, lembro-me disso. 

 

LM – Mas foi mesmo bom; não sei se teria dado o resultado que deu. 

 

JS – Teria dado outro. 

 

LM – Teria dado outro resultado, não é? Se a conversa não tivesse sido feita, ou 

se não tivesse insistido. [risos] 

 

JS – Como disseste, este foi o teu primeiro projecto fora do currículo escolar, 

mas também já trabalhaste, nem que fosse com o Jürgen Bock na escola, ou 

com outro curador. O que é para ti essencial na relação entre curador e artista? 

O que é fundamental? A resposta tem de ser clara, não para se perceber, mas 

para te percebermos enquanto artista. 

 

LM – Eu acho que o essencial é que haja um à-vontade entre os dois, a falar 

abertamente sobre o projecto. Falar sobre as dúvidas, caso existam, e haver um 

trabalho.  Com o Jürgen era diferente, porque não era só com uma pessoa, era 

com a turma toda. 

 

JS – Eu só falei no Jürgen por teres ainda pouca experiência em trabalhar como 

artista com outros curadores. Sendo que ele é um curador muito mais 

experimentado do que eu. 
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LM – Era um bocado mais complicado, porque éramos muitos. Andávamos 

sempre a tentar falar com ele, e às vezes não se conseguia. Eu acho que isso é 

muito importante, conseguir falar com a pessoa que está a trabalhar contigo. Eu 

já tive trabalhos que não me correram bem, dos quais desisti mesmo. 

 

JS – Agora uma pergunta extra, neste contexto: estou a aferir daí que o grau de 

confiança entre curador e artista é absolutamente essencial.  

 

LM – Sim, para mim, é. 

 

JS – A pergunta não está no programa, mas este é um programa muito aberto. 

Isso quer dizer que, quando sentes que o processo não funciona, preferes não 

concluir a obra, não integrar a obra num projecto? Se não houver um 

entendimento com o curador, por exemplo?  

 

LM – Isso já aconteceu uma vez, comigo e com o Jürgen. Eu continuei, fiz o 

projecto e depois arrependi-me. Penso que sim, prefiro não fazer, se não der 

resultado.  

 

JS – Agora, uma outra questão, que volta um pouco atrás: até que ponto o 

espaço do Empty Cube, que é um espaço que tu conheceste (no futuro, haverá 

outro espaço, e o projecto terá uma configuração um pouco diferente), é 

absolutamente determinante para o que estavas a fazer? O espaço é sempre 

determinante, aliás, o espaço onde estamos e tudo o mais, como diria Kant, é 

uma condição a priori. Mas até que ponto foi, para o projecto que estavas a 

pensar, absolutamente determinante; o projecto aconteceu assim porque foi ali e 

não seria assim se fosse noutro lado? Até que ponto foi assim? Isto agora é 

sobre o teu processo de trabalho, e sempre gostava de te ouvir um bocadinho 

sobre isso. 
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LM – Eu comecei por pensar a nível de envolvente, em vez de pensar no espaço 

em si – no próprio Empty Cube mesmo. No final resultou melhor trabalhar o 

espaço interior em vez de trabalhar a partir da envolvente.  

 

JS – Por “envolvente”, entendemos o quê?  

 

LM – É o sítio onde está localizado. Já tinha trabalhado essa noção site-specific 

noutros trabalhos. Depois comecei mais a pensar no espaço em si, no “cubo”, o 

que nos leva sempre ao espaço – ao white cube em que toda a gente fala – eu 

tentei fugir um bocado a isso, o que é quase impossível, não é?  

Fui um bocado levada a nível de cubo e de espaço, de medição de espaço e do 

facto de o cubo ter 3 x 3 metros. Isto levou-me àquele cubo transparente, que 

tínhamos falado no início, que foi a primeira ideia que tive e realmente não dava 

resultado; sendo a ideia de teres um espaço teu e entrar nele, ali entrava-se só 

no cubo em si, na sala, e não no cubo-vidro ou acrílico. [risos]  

 

JS – Esta pergunta vai ser comum a todos, mas o facto é que o teu trabalho 

tinha uma relação de proporção (tinha e teve) - mesmo no cubo projectado nas 

paredes e no chão - uma relação de proporção com o espaço original, com o 

cubo original. Isto independentemente do diagrama que depois desenhaste na 

parede cá for a. 

 

LM – Sim tinha, e provavelmente noutro espaço não teria essa relação; só se 

fosse outro cubo com as mesmas dimensões. 

 

JS – Agora, uma outra questão: o Empty Cube, como tu sabes - e já falámos da 

dificuldade em fotografar a instalação no espaço, sendo essa a documentação 

que fica online – o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que permite uma 

visualização do projecto do artista e a apresentação do texto que eu escrevo 

sobre os artistas que participam. Do teu ponto de vista, até que ponto a 
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existência do site prolonga, amplia a dimensão do projecto, sendo que é um 

projecto do momento? É um site bilingue, não é um site só em português. 

 

LM – É boa ideia o prolongar o projecto. As pessoas não vêm e digo: “olha, vai 

ver ao site”! 

 

JS – Já tens feed-back? 

 

LM – Sim, há quem tenha visto e deixou-me feedback, porque os teus textos são 

fantásticos – e isto é um à parte, mas eu tinha mesmo que dizer. Mas é óptimo, 

para quem não viu, poder ter outra visão do trabalho. 

 

JS – Portanto, independente do facto de ser só uma noite, ou dois dias, ou três 

semanas, seria a mesma coisa. 

Achas que a programação do projecto deveria ter uma existência 

predeterminada, um tempo limite? Deveria o Empty Cube passar-se num ano ou 

dois, e depois acabar, ou não? Qual é a tua opinião como participante?  

 

LM – Por um lado, eu acho óptimo uma coisa não acabar, ter uma continuação e 

ir inovando, sem a mesma estrutura. É bom ir desenvolvendo o projecto, fazer 

algo de novo e acabar. Por outro lado, não, acho que não deve acabar. É 

sempre bom haver projectos novos e desenvolver novos projectos. 

 

JS – Em breve, o projecto vai entrar numa nova fase, mantendo-se o momento 

de apresentação única, mas com condições diferentes. Achas, então, que o 

projecto deve transmutar-se, mudar, mesmo que isso seja correr um risco? 

 

LM – Sim.  
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JS – Daqui a um ou dois anos, a eventual publicação de um livro sobre os 

projectos apresentados é para ti um factor importante dentro do âmbito deste 

projecto? Isto independentemente da existência do site, que se mantém. 

 

LM – Poderá ser, sim, apesar de o site já ser algo que chega a todo o lado. 

Talvez o livro seja um pouco mais limitado, mas isso também não é mau. 

 

JS – Mas vale a pena pensar nesse projecto de fazer uma publicação, ou do teu 

ponto de vista não vês essa necessidade?  

 

LM – Se o projecto vai continuando, e ainda por cima vai tendo outras linhas, 

penso que pode ser outro desafio. 

 

JS – Um pouco a fechar, há algum comentário extra que queiras fazer sobre a 

tua participação no projecto, alguma coisa que te ocorreu durante este tempo, a 

posteriori?  

 

LM – Foi bom ter tido a oportunidade de trabalhar contigo naquele espaço. Para 

mim foi óptimo, fez-me crescer um pouco a nível artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

Entrevista Nuno Sousa Vieira, 27 de Janeiro de 2009 
 

João Silvério – Nuno, no âmbito da nossa colaboração no projecto Empty 

Cube, e do convite que eu te fiz na altura, quais foram as expectativas que 

criaste em relação ao projecto?  

 

Nuno Sousa Vieira – Foram realmente criadas algumas expectativas porque é 

interessante o lado expositivo do trabalho. Apesar de eu trabalhar regularmente, 

e não única e exclusivamente com um fim expositivo. No entanto, o facto de 

existirem momentos expositivos, efectiva uma parte do processo criativo, o que 

é bastante aliciante. No projecto que desenvolvi para o Empty Cube, essa 

relação com o espectador era vital, esta parte da visibilidade do projecto era 

integrante do projecto. Os projectos comissariados, onde tenho a oportunidade 

de trabalhar com alguém, são enriquecedores, porque permitem estabelecer 

uma relação com um outro, que não é espectador e que pode interpelar o 

trabalho de uma outra forma. 

 

JS – Eu prefiro dizer curados, de curador. 

 

NSV – Eu sei, mas eu não. Compreendo o teu gosto e empatia pela terminologia 

curado em vez do comissariado, mas não atribuo essa distinção. 

 

JS – Já falamos disso mais à frente. 

 

NSV – É sempre aliciante, e para o meu projecto era vital, sem dúvida, que o 

projecto acabasse por se materializar daquela forma, justamente por causa 

deste convite. 
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JS – Como encaras os meios disponíveis para trabalhar neste projecto, sabendo 

que não existem verbas para a produção da obra? No teu caso, isso podia ser 

essencial, porque a peça era bastante complexa. 

 

NSV – Eu defendo uma coisa possivelmente muito estranha: os artistas têm, à 

partida, de ter capacidade para produzir os próprios trabalhos. E, quando 

enfrentam um desafio, têm que ter consciência de até onde podem ir. Neste 

caso, o projecto era completamente honesto e eu sabia que meios tinha, que 

meios me eram dados, sabia o que o projecto Empty Cube me podia oferecer e 

até onde podia e queria ir. Cada um corre os riscos que quer, e eu queria 

materializar aquele projecto. Era mesmo importante para mim ver aquela obra 

ser materializada e desenvolvida daquela forma.  

Existem nesta altura poucos projectos de comissariado independente, e isto 

remonta para aí há dois ou três anos, talvez mais. Ao mesmo tempo que existem 

muitas exposições auto-comissariadas ou comissariadas por artistas para 

artistas, existe efectivamente muito pouco trabalho da parte dos comissários, ou 

dos curadores independentes que não tenha uma relação institucional. Ou seja, 

neste projecto existe uma coisa que me agrada imenso - a determinada altura, 

há um empenho da tua parte, que é semelhante àquele que eu tenho em relação 

ao meu trabalho, é curioso. É algo que não vejo muito disseminado no tecido 

artístico, ou seja, trata-se de uma espécie de necessidade: a mesma 

necessidade que eu tenho de produzir, tu acabas por ter de organizar, de curar. 

 

JS – Isso já nos leva a uma pergunta que vem aí à frente, mas sim, faz sentido. 

Como sabes e experimentaste, o projecto caracteriza-se por uma apresentação 

única, durante cerca de quatro ou cinco horas, supostamente o período de 

inauguração de qualquer galeria, sendo que ali não é bem inauguração.  

Tendo em conta que a visibilidade da obra é importante para qualquer artista ou 

criador, o que consideras poder ser perdido ou ganho dentro do contexto actual 

da arte contemporânea? Achas que esta proposta é fragmentária no âmbito do 
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teu trabalho? Ou seja, achas que este modelo pode ser redutor para quem não 

conheça a tua obra?  

 

NSV – Este projecto goza de uma particularidade, que é o facto de ser um 

desvio a uma espécie de padrão instituído – os artistas trabalham durante um 

certo tempo para que a sua obra seja exposta durante algum tempo e esse 

tempo está mais ou menos estabelecido, pode ser um mês, dois meses e em 

alguns eventos, até um pouco mais. A coisa está mais ou menos estabelecida. 

Neste caso em concreto, o facto de concentrarmos todos os esforços numa 

única noite, produz no espectador uma espécie de desejo, que eu acho que o 

espectador nutre, de confronto com algo que é o contacto com os produtores, 

artistas e curador do evento, fazendo com que exista um esforço acrescido para 

tentar chegar àquele espaço, durante esse tempo de exposição.  

Um acontecimento com estas características, ao reduzir a totalidade do acto 

expositivo ao momento da vernisage, por um lado, intensifica-o, porque o 

momento é a totalidade da coisa e, por outro lado, por assumir um peso tão forte 

na conceptualização deste projecto expositivo. O público é integrado, absorvido 

e  assumido como parte integrante do mesmo. Dificilmente existirá uma 

observação/contemplação da obra sem a presença de um outro e a relação 

espectador/obra estende-se, originando uma relação do tipo: espectador - outro 

espectador – obra - artista - curador. 

As exposições abrem e nas inaugurações o público está lá, depois vai estando e 

as obras são abandonadas sozinhas. Eventualmente, poderá acontecer que, 

durante uma exposição, o artista volte a encontrar-se com elas e com mais 

algum espectador. 

No projecto Empty Cube, as pessoas aparecem, uns vêem mais e outros menos, 

como em qualquer lugar mas os que vão, só podem estar naquele lugar e 

durante aquela unidade de tempo pré-estabelecida. A determinada altura, neste 

projecto, o artista e a obra estão lá, estão presentes, existem fisicamente, não 

em concorrência, mas co-existindo. Por isso, para além do contacto com a obra 

em si mesma, existe o contacto com o artista, com a figura dele e isso é 
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incontornável neste projecto. O facto de termos quatro horas de exposição em 

que, naturalmente tanto o artista como o comissário (que são os principais 

intervenientes na primeira fase do projecto) estão presentes, proporciona que 

eles sejam vistos. Vemos as caras das pessoas, sabemos quem é que lá esteve, 

de que forma estiveram, vêmo-nos, encontramo-nos, olhamos uns para os 

outros. É um acontecimento. 

 

Em relação à proposta poder ser fragmentária, no meu caso em particular, acho 

que não o é, porque, para além de um conjunto de questões que têm um 

desenvolvimento formal, no meu trabalho esta relação com o espectador ganha 

mais relevo. Por isso, esta foi, para mim, mais uma hipótese de experimentar e 

experienciar alguns dos confrontos que proponho entre a obra, o artista e o 

espectador.  

 

JS – Quase no seguimento que estás a dizer: nas relações que iniciámos entre 

curador e artista, o que foi mais e menos estimulante para ti?  

 

NSV – Eu prefiro o termo comissário, não por lhe dar valor acrescido, mas por 

me ser mais imediato, sei que fazes uma distinção marcada entre os dois e 

compreendo-a. Para mim, o mais estimulante foi o confronto. 

 

JS – Sim, tivemos confronto. [risos] 

 

NSV – Tivemos confronto. Eu gosto disso. Acho que faz sentido, senão não era 

uma mais-valia para nenhum de nós. O que foi menos estimulante? A parte 

menos estimulante foi o dinheiro que não tivemos para produzir as peças todas. 

[risos] 

 

JS – Isso remete-nos para a segunda pergunta, sobre os meios de produção.  
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NSV – O projecto foi apresentado em determinados moldes, e eu ou o aceitava 

ou não. A partir daí, a coisa está resolvida. 

 

JS – E o que é essencial para ti na relação entre curador e artista? 

 

NSV – É a confiança. Embora seja possível estabelecer outro tipo de relações 

entre artistas e agentes que dinamizam, organizam, promovem - ou o que se lhe 

quiser chamar - exposições, é preciso haver confiança e mesmo empatia para 

com o trabalho, para que algo se efective. 

 

JS – Para com o trabalho, tem de ser, senão seria falso da minha parte. 

 

NSV – Exactamente, e quando digo empatia é precisamente nesse sentido, no 

de uma identificação para com alguma questão que esteja inerente àquele 

trabalho.  

É preciso existir também, da parte do artista, uma postura recíproca em relação 

ao comissário, ao curador. Sem esse factor, o projecto não chegaria onde pode, 

não seria tão enriquecedor como poderia, não extrai o máximo de coisas, e é 

nesse aspecto que eu falo do confronto. Um confronto não de eleger quem 

ganha, porque é um confronto do mesmo lado, estão os dois a bater-se pelo 

mesmo objectivo; mas também aquela postura de és tu quem decide e tu é que 

fazes, acaba por não ser a mais enriquecedora, porque é precisamente da 

discussão entre o artista e o curador, que surge um conjunto de questões que a 

posteriori podem vir a ser interessantes e importantes para ambos os agentes. 

 

JS – Até que ponto o espaço disponibilizado, o espaço que existia na altura (em 

breve, o projecto vai mudar-se), para apresentação do teu projecto foi 

absolutamente determinante?  

 

NSV – Eu acho que não é absolutamente determinante. Absolutamente, não é. 

Por outro lado, pode ser, o que é curioso. Visto de um lado, não é, até pela 
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natureza do projecto em que há nele elementos que já existiam antes de termos 

começado as nossas conversas sobre este projecto, mas não sob aquela forma. 

Aliás, um dos nossos maiores confrontos é precisamente sobre a inclusão ou 

não de um objecto e o desenlace dessa discussão foi determinante. 

 

JS – O objecto só poderia ter entrado se o espaço fosse maior, mais amplo e 

ali… 

 

NSV – Ali seria um erro. 

 

JS – Essa peça seria um momento do processo num espaço maior; ali seria a 

solução do processo. 

 

NSV – Exactamente, ali desviava-se de alguns dos objectivos do projecto. 

Nesse aspecto, aquele espaço tornou-se absolutamente determinante.  

 

JS – Como sabes, o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que permite 

uma visualização do projecto do artista e a apresentação do texto do curador. 

Do teu ponto de vista, até que ponto a existência do site prolonga ou amplia a 

dimensão do projecto?  

 

NSV – No meu caso em concreto penso que não amplia. Num trabalho de outra 

natureza talvez. Não no meu em que há uma fisicalidade, em que a relação com 

o espectador interessa-me, interessa-me ver a cara da pessoa que está a ver.  

Contudo, o meu trabalho é prolongado no tempo, é-lhe dada uma continuidade 

com a eventual publicação do livro. Porque é documentário, aquilo acaba por ser 

uma espécie de performance. 

 

JS – Sim, uma espécie de performance, não o é realmente. 
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NSV – Há uma performatividade, mas não é da mesma natureza. Ou então é um 

novo entendimento da performance. Dessa forma, o site é uma âncora do ponto 

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

projecto, dadas as especificidades temporais, o facto de termos um espaço de 

tempo tão curto de visibilidade. O site acaba por prolongar. É óbvio que os 

artistas poderiam ter nos seus portfolios as obras e tu poderias ter no 

computador uma pasta e poderíamos ir mostrando a quem quiséssemos.  

Mas isto é uma espécie de democratização diferente e é uma possibilidade de 

se ver, não o que as outras pessoas viram, mas uma aproximação, até porque o 

que é colocado no site é pensado e discutido por nós. 

 

JS – Todo o projecto é discutido. 

 

NSV – E por isso tudo o que deixamos para as pessoas verem está de alguma 

forma controlado. Existe algo que eu compreendo mas às vezes questiono: a 

uniformização em termos de imagem, toda a gente tem cinco imagens. 

 

JS – Uma chamada de atenção que ninguém fez até agora. Curioso. 

 

NSV – É algo que compreendo. Por outro lado, acho que há projectos que 

podem precisar de âncoras diferentes devido à documentação e do 

prolongamento no tempo de alguns destes momentos. Existe sempre a 

contingência de, durante aquelas quatro horas, a pessoa ter estado doente, 

estar fora, não ter vindo, teve um furo, atrasou-se, não chegou, enfim… e assim 

tem a possibilidade de, muito facilmente, chegar, ver, olhar e perceber se as 

coisas lhe podem interessar ou não.  

 

JS – Quanto à duração do projecto, como programação, achas que deveria ter 

uma existência predeterminada, um tempo limite, ou não? Deveria durar um, 

dois anos, etc.? 
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NSV – Acho que deve durar até ainda fazer sentido. Uma das coisas que mais 

me agrada neste projecto é o gozo que cada uma das pessoas tem e tu também 

lhes transmites o gosto que tens no projecto. É óbvio que vão haver projectos 

melhores, projectos piores, como em tudo, como dentro do trabalho de cada um 

dos artistas, que têm trabalhos mais e menos interessantes; mas a determinada 

altura, mesmo as coisas menos interessantes acabam por ser muito 

enriquecedoras para o projecto, acabam por identificá-lo, por serem elementos 

constituintes.  

E nós vamos percebendo, aprendendo, porque não são só os bons trabalhos 

que ensinam. Existe um conjunto de coisas que passam muito longe do que 

deve ser um bom trabalho ou uma boa exposição. Quando uma pessoa 

descobre o que não quer, isso às vezes é mais importante do que descobrir o 

que quer, porque sabe que por ali não vale a pena perder tempo, devendo antes 

concentrar-se num espectro mais reduzido de situações.  

Por isso, eu penso que ele deve durar enquanto fizer sentido para ti, que és, em 

última instância, o principal agente, que vai construindo e convidando ou 

aceitando propostas, tens esse poder de figura central. És o elo de ligação entre 

um conjunto de exposições que vão existindo e enquanto isso fizer sentido para 

ti, penso que faz sentido que exista.  

 

JS – Há pouco falámos da questão do registo, do arquivo, quando falámos do 

site, e agora vem a pergunta que atrás mencionaste: a eventual publicação de 

um livro sobre todos os projectos apresentados é para ti um factor importante, 

dentro do âmbito do projecto Empty Cube?  

 

NSV – Para um artista com o tipo de carreira que eu tenho, a publicação é 

sempre bom. É um factor importante para a continuidade do projecto, uma 

materialização diferente, a um outro nível, daquele trabalho.  

Penso que o livro, mais que o site, vai construindo uma espécie de sacralização 

do objecto. Hoje em dia, há um culto do livro, da fisicalidade do objecto: o 

agarrar, o manusear, o facto de ele se ir deteriorando com as mãos, o cuidado 
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que temos ou não temos, se escrevemos nele ou não escrevemos. E isso pode 

ser curioso, um projecto que acontece durante quatro horas, passa em seguida 

a existir num universo completamente desmaterializado e depois volta a ganhar 

uma nova existência material, mas com uma organização, função, objectivos e 

desejos radicalmente diferentes a cada momento. Esse é um ponto importante e 

interessante, não há dúvida.  

 

JS – Há mais algum comentário sobre a tua participação no Empty Cube que te 

ocorra fazer, no fim desta breve entrevista?  

 

NSV – O único comentário que quero fazer é agradecer-te pelo convite. 
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Entrevista a Vasco Barata, 23 de Janeiro de 2009 
 

João Silvério – Vasco, no âmbito do convite que eu te estendi para integrar o 

programa do Empty Cube, que expectativas criaste? No teu caso particular, não 

há um convite feito por mim, és tu que me convidas, que apresentas um projecto 

ao Empty Cube. Assim, as expectativas da tua parte serão absolutamente 

outras. 

 

Vasco Barata – Se falamos de expectativas, eram altas. Porque o que originou 

a nossa colaboração foi um problema meu: tinha uma questão para resolver, e 

precisava de um contexto para tal.  

O nosso meio não me oferecia muitas opções. Ou eu criava condições para 

resolver isso, e fazia, como artista, algo auto-sustentável; ou entrava em 

contacto contigo porque o projecto que tinhas era interessante e parecia feito à 

medida do meu problema. Foi o que fiz.  

 

JS – É interessante que ponhas isso como problema. 

 

VB – Era uma coisa que já andava para ser resolvida há muito tempo.  

 

JS – E a única porta de saída, digamos assim, que encontraste foi o Empty 

Cube? 

 

VB – Neste caso, sim. No fundo, nem sequer era uma opção. Se me dissesses: 

“gosto muito, mas não obrigado, até à próxima”, provavelmente não faria mais 

nada com aquilo. Quer dizer, continuava como estava, que era a chatear-me! 

[risos] 
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JS – Como encaras os meios disponíveis para trabalhar no projecto Empty 

Cube, visto não existir até agora verba para a produção da obra?  

 

VB – Meios, há sempre. Estás a falar especificamente de não haver dinheiro? 

 

JS – Ao facto de o projecto não disponibilizar uma verba para produção. 

 

VB – Ponto nº1. isso nunca foi impedimento para nenhum artista de trabalhar. 

Se esperas que te dêem dinheiro para trabalhar, então ficas parado desde o 

início. Eu estou a caricaturar, mas isto não é uma questão que se ponha. 

 

JS – Sim, isso já foi dito por outro artista praticamente da mesma maneira. 

 

VB – Ponto n.º 2: o que há, que é mais importante do que dinheiro, é um 

contexto estimulante. Foi isto que nos pôs em contacto. Provavelmente, há mais 

interesse nesse contexto do que chegar aqui alguém com um maço de notas e 

uma mala a dizer-me: “produz o que quiseres”. 

 

JS – Também tenho esse ponto de vista, apesar de no futuro o projecto vir a ter 

uma pequena verba para produzir. O projecto, como tu bem sabes, caracteriza-

se por uma apresentação única durante quatro ou cinco horas, o tempo da 

inauguração. Tendo em conta que a visibilidade da obra é hoje em dia 

importante para qualquer artista ou criador, que consideras poder perder-se ou 

ganhar-se no contexto actual da arte contemporânea? Achas que o facto de o 

trabalho só poder ser visto por um curto período de tempo o fragmenta? Ou seja, 

será este um modelo redutor para quem não conheça a obra? Ou não? 

 

VB – Não acho que seja redutor.  Neste momento e contexto, só há a ganhar. 

Estamos numa daquelas fases interessantes do contexto nacional e 

internacional: estamos em tempos de crise, tudo se está a retrair, as exposições 
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começam cada vez mais a assumir essa retracção económica, a ser mais 

comedidas, com menos meios, obras mais facilmente vendáveis, nem vale a 

pena entrar muito por aí… 

 

JS – Mas podes entrar. 

 

VB – Já que estamos a contextualizar, a falar de um meio, acho que é 

importante balizar esta conversa: estamos em 2009, inícios de 2009, o Obama 

ganhou as eleições, tomou posse há poucos dias e as coisas vão ficar piores 

antes de ficarem melhores. Dito isto, acho que o teu projecto só tem a ganhar, 

ou seja, há quem diga que o art world se está a adaptar a esta crise, a cortar 

gorduras, a ganhar músculo, para haver definições.  

Penso que se há altura em que o teu projecto se torna relevante, é agora. Estás 

a oferecer um contexto, os meios são irrelevantes; o tempo, esse sim, é 

relevante. Porque não se pode pedir grandes investimentos aos artistas. O que 

se pede é: “eu quero ver como vocês pensam: está aqui este contexto, balizado 

no tempo e no espaço”. Como é que isto acontece? O isto pode ser feito com 

muito ou pouco dinheiro. O pouco tem uma vantagem, que é permitir menos 

enfeites, menos habilidades. 

 

JS – Nas relações que iniciámos, entre curador e artista, o que foi para ti mais e 

menos estimulante?  

 

VB – Eu acho-me uma pessoa um bocadinho ingrata. Portanto, o processo 

também é ingrato.  

 

JS – É uma pergunta para responder francamente. 

 

VB – Eu apresentei-te o projecto quase como um facto consumado, que não 

tinha corpo. Ou seja, não havia praticamente nada que pudesses agarrar, 

tirando o facto de eu ter uma chatice para resolver. 



 48 

 

JS – Um problema. 

 

VB – Um problema, vamos chamar-lhe assim. E tinha uma imagem em formato 

digital, portanto, que se via num ecrã, que não tinha corpo, lá voltamos ao 

mesmo. 

 

JS – Fisicalidade. 

 

VB – Exactamente. Queria resolver esse problema, e não sabia como. Tinha 

uma vaga ideia. Aceitaste, o a priori como curador foi “vamos entrar aqui os dois 

em algo que não sabemos se vai chegar a bom porto”. 

 

JS – Até ao limite de ter aparecido algo, após eu ter escrito o texto, que não 

sabia que ia aparecer. Há uma certa liberdade a partir de determinado momento 

no projecto, e eu entendo que seja assim. 

 

VB – Portanto, eu penso que fui um pouco ingrato em pôr-te nessa posição. Se 

houve algum menos na nossa relação, foi esse. Se voltássemos a trabalhar, 

jamais te voltava a pôr numa situação dessas. 

 

JS – A situação não me desagradou totalmente. 

 

VB – Eu já tinha pensado o projecto para ser específico. 

 

JS – E foi aceite. O teu projecto é o primeiro a ser escolhido por uma razão 

simples: por ser realmente tão específico. Há no Empty Cube uma zona 

experimental e a um dado momento o artista pode ir mais além do que ficou 

estabelecido entre nós como projecto. Acredito que há um último momento que 

deve ser deixado ao artista. Não sai do atelier pronto para ser instalado. Pode 
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haver uma mudança de última da hora que pode ser conversada ou deixada 

perfeitamente livre, como aconteceu connosco.  

 

VB – Depois o teu texto influenciou. 

 

JS – Podemos continuar… 

 

VB – Eu não voltaria a fazer isso. Acho que foi ingrato, e fico agradecido por 

teres aceite entrar no jogo, se quiseres, porque trabalhar um pouco “às cegas”. 

E como eu não sabia onde ia chegar, mas tinha de acabar… e, no pior dos 

cenários possíveis, podia acontecer que nenhum dos dois ficasse satisfeito.  

 

JS – Provavelmente. 

 

VB – Isso era o pior cenário, não era?  

 

JS – Isso pode acontecer com um projecto qualquer. É um risco. 

 

VB – É um risco, não é? Mas tenta-se evitar que isso aconteça. Agora, a parte 

boa disto tudo foi que, apesar de estarmos a trabalhar com uma margem de 

manobra, uma zona de indecisão ou de… não sei como chamar-lhe. 

 

JS – Não de indecisão, de indefinição. 

 

VB – Sim, uma zona de indefinição grande, com margem para trabalhar. Foi 

interessante conseguir-se deste modo: ir trabalhando, ou seja, fomos falando, 

houve uma altura em que passou a haver uma imagem que fez diferença. Já 

havia ali algo definitivo, que se podia agarrar. 

 

JS – Sim, havia o ponto de partida. 
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VB – Depois, o que aconteceu foi que tu escreveste o texto, eu tinha uma ideia 

do que é que ia fazer, e na altura houve um clique, a tal boa experiência, que 

originou que houvesse, na antecâmara do Empty Cube, algo que não estava 

previsto: um desenho.  

 

JS – Sim, o desenho quase fecha o processo todo. 

 

VB – Exactamente. Isto para dizer que a coisa foi boa, tão boa que deu frutos! 

Mas fui uma pessoa muito ingrata e  não voltava a fazer isso.  

 

JS – Mas essa também é a posição de alguém que, de certa forma, arrisca 

trabalhar no modo experimental, não é?  

 

VB – E, por outro lado, também é o egoísmo do artista, que é “eu tenho um 

problema para resolver, saiam todos da frente que eu quero resolver isso”.  

 

JS – Sim, percebi isso perfeitamente, mas não me desagradou. 

Já que falamos de relações entre curador e artista - eu e tu - gostaria de saber o 

que é para ti essencial na relação entre um curador e um artista?  

VB – De pêro, penso que és a terceira pessoa com quem eu trabalho. Mas a 

minha experiência é muito reduzida nesse aspecto. Penso que, no fim, as coisas 

não devem ser como começaram. Se isso acontecer, ambos ganhámos 

qualquer coisa. 

 

JS – Podes desdobrar um pouco mais?  

 

VB – Não querendo ser redundante, penso que na nossa relação eu ganhei um 

texto que me abriu portas, que alterou o meu trabalho. Mas a questão é que 

esse momento fez parte do meu percurso, é um daqueles dados vivencial, as 

coisas não ficaram iguais. 
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JS – A entrevista é feita a ti, não a mim, mas podemos conversar um bocadinho. 

E penso que confiança é um factor essencial. Pelo menos, da minha parte, a 

confiança no artista.  

Esse grau de risco que foi mencionado há bocado, quase de indefinição, que 

podia ter tido um mau porto de chegada, digamos assim, como imagem, partiu 

de uma coisa que foi a confiança no processo de trabalho. Eu fui-me 

aproximando do teu processo de trabalho, que também não conhecia tão bem, e 

achei que não se estava sequer a correr um risco: estava-se a experimentar, e 

quando se está a experimentar, tem que haver um grau de confiança, pelo 

menos da minha parte como curador, grande. Se não houver esse grau de 

confiança individual entre duas pessoas, o trabalho não flui devidamente.  

 

VB – Era o que dizia. Quando chegar ao fim, isso fica quase implícito, pois o 

processo pode correr todo muito cordial, muito simpático, muito profissional, tu 

acabas aquilo, correu tudo bem, as pessoas gostaram muito, mas está 

exactamente como começaste.  [risos] 

 

JS – Esta sexta pergunta é um pouco retórica, mas acho que é importante: até 

que ponto é que o espaço disponibilizado para a apresentação do projecto foi 

absolutamente determinante no teu caso? Eu faço esta pergunta caso a caso. 

 

VB – Se fosse um corredor estreito e comprido seria uma coisa, se fosse um 

espaço circular seria outra, quer dizer, foi completamente determinante, agora, 

explicar… 

 

JS – Mesmo com o ponto de partida da fotografia, depois com a alteração do 

texto pelo meio. O espaço foi sempre algo que tiveste absolutamente presente? 

 

VB – Sim, aliás o espaço já estava presente quando falámos. 
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JS – És o único artista a quem mandei uma planta do espaço, o que é muito 

curioso.  

 

VB JS – Como sabes, o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que permite 

uma visualização do projecto do artista e a 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, dado que o projecto tem sempre um tempo 

específico muito reduzido?  

 

VB – Para começar, sabes que pôr imagens num ecrã diz-me muito. Eu fui muito 

picuinhas com a questão de não querer que as imagens estivessem antes do dia 

da inauguração. Foi quase até à hora, quase até ao minuto. Isto porque, pondo 

as imagens muito antes do momento, eu corria o risco, e não queria, de 

entrarmos naquele joguinho muito simpático, que é: ver a reprodução no 

catálogo, e já se viu a peça; ver a imagem no site do artista, e já se conhece o 

trabalho do artista. Isto é algo que sou particularmente contra, tanto que o 

convite foi propositadamente enganoso, para ninguém achar que, ia saber o que 

se ia passar no Empty Cube na minha apresentação, naquele dia.  

 

JS – O que reforça o momento específico da experiência do espectador, que é o 

princípio básico do projecto. 

 

VB – Exactamente, isso foi sempre um ponto inegociável. Como gostar das 

premissas do projecto, cumpri-las à risca, às vezes ser mais papista que o Papa. 

O que eu acho que o site faz de bom por um projecto destes é, no fundo, não 

ser óbvio ou não dar, no sentido gratuito e desvalorizado do termo, as imagens, 

e por outro lado,  dar a história do projecto. Neste contexto, acho que a premissa 

é válida, se as coisas são tão fugazes, se o projecto é tão leve e em termos de 

produção tão ágil. 

 

JS – Ágil, é uma boa palavra. 
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VB – Faz sentido arranjar um meio de registo que faça jus às pistas do projecto. 

Não me ocorre outro tão depressa como o site. E por isso é que as imagens do 

meu projecto, aquelas imagens, estão no site, porque é a única plataforma que, 

neste momento, me parece mais lógica para trabalhar a informação, a memória, 

a divulgação. 

 

JS – Uma outra pergunta: achas que a programação do projecto Empty Cube 

deveria ter uma existência predeterminada temporalmente, um tempo limite, 

como por exemplo durar um, dois anos, ou não?  

 

VB – Acho que a decisão é tua, mas eu não acredito na durabilidade infinita 

destas coisas. Acho que o projecto vai ter um fim, a única questão é: serás tu 

que o dás, ou as circunstâncias? Eu acho que faz mais sentido o projecto acabar 

quando tu disseres que tem de acabar. Não te vão faltar propostas para lá 

estarem, provavelmente os apoios irão crescer, provavelmente a divulgação, 

recepção e aceitação do projecto serão cada vez maiores. 

 

JS – Isso é uma expectativa que eu tenho, não uma certeza. 

 

VB – Até agora, penso que estamos numa linha de progressão. A questão é que 

um dia será necessário decidir acabar, antes que as circunstâncias o imponham. 

Era o que eu faria. 

 

JS – A eventual publicação de um livro sobre os projectos apresentados é para ti 

um factor importante dentro do âmbito do projecto?  

 

VB – O livro levanta outras questões. À partida, e sem pensar muito nisso, 

também para manter a frescura da conversa, eu acho que tinha sentido fazer-se 

o livro quando o projecto acabasse.  
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JS – Seria o último passo do projecto, nesse caso.  

 

VB – Depois da casa fechada, arrumada e desocupada, vai ficar um site. E o site 

alberga o quê? Alberga imagens, que no meu caso estar esta ou outra coisa 

qualquer é irrelevante, na minha perspectiva.  

Mas há uma coisa muito mais importante que isso, que são os textos. E voltando 

ao princípio, se se está a produzir história e conteúdos para a futura História da 

Arte Contemporânea Portuguesa, isso sim, parece-me muito valioso. Uma série 

de textos que, no meu caso, foram muito valiosos, foram um óptimo presente, o 

meu lucro. Além ter ficado com a cabeça um bocado mais livre para outras 

coisas, que foi o que eu ganhei imediatamente! 

Acima de tudo um texto, de que eu gostei muito, sobre o meu trabalho, feito por 

uma pessoa que acompanhou o projecto como deve ser, o que não é acontece 

todos os dias. Como presumo que fizeste isso para toda a gente, e vais 

continuar a fazer, ler os textos no site não é propriamente adequado, apesar de 

eles lá estarem, e era bom que lá continuassem. Portanto, estamos a falar de 

textos e, sem querer ser muito básico, estamos a falar de livros.  

 

JS – Uma última pergunta, esta em aberto: ocorre-te mais algum comentário 

sobre a tua participação no Empty Cube? E sobre todo o projecto, pois foste 

acompanhando quase todas as participações, não é?  

 

VB – Eu acho que a minha participação foi muito específica, porque aquilo que 

aconteceu no Empty Cube é primeiro irrepetível, pela natureza do projecto, pelo 

menos no meu caso; segundo, atípica na minha produção enquanto artista: 

quem lá foi viu provavelmente uma coisa muito próxima da minha maneira de 

pensar, e muito pouco de “arte pronta a consumir”, se é que isto é definição. 

Viram uma coisa que não tem princípio nem fim, o resultado de um conjunto de 

contextos muito específico. 
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JS – Houve aliás comentários a posteriori de alguma estranheza em relação ao 

projecto apresentado. 

 

VB – Aquilo foi uma espécie de loucura momentânea, que eu não repetiria nem 

que me pagassem. [risos] 

 

JS – Aquela esquizofrenia de que uma vez falámos, na conversa, mas que 

acabei por não usar no texto. 

 

VB – Mas de vez em quando também é preciso algo que nos ponha em xeque. 

 

JS – Daí o carácter experimental do projecto. 

 

VB – Exactamente. No futuro, se alguma vez se voltar a falar disto e do meu 

nome em relação a este projecto, as pessoas têm que ter consciência de que o 

que lá aconteceu não tem paralelo. Não há contexto para aquilo que não seja o 

do Empty Cube. É impossível transpor aquilo para o que eu faço normalmente, 

está lá tudo, de uma forma completamente devedora do contexto. Por outro 

lado, o risco que o projecto corre é, exactamente por estarem as coisas a correr 

tão bem, é começarem a correr bem de mais. 

 

JS – Por isso é que vamos agora ter uma segunda fase, com um contexto 

relativamente diferente, embora se mantenha o mesmo tempo de exposição, 

mas com dois ou três ingredientes novos.  

 

VB – O “bem de mais”, neste caso, é que as pessoas que convidas a trabalhar 

contigo comecem a adaptar o seu trabalho em formato “casa de bonecas”. 

 

JS – É um bom aviso.  
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Entrevista a Ana Pérez-Quiroga, 31 de Janeiro de 2009 
 

João Silvério – Ana, quando te convidei para fazeres o projecto comigo no 

Empty Cube, tivemos uma longa conversa epistolar, como escrevi no texto… 

Quais foram as expectativas criadas pelo convite para integrares o programa? 

 

Ana Pérez-Quiroga – Vamos um pouco atrás. Entrámos neste diálogo quando 

eu estava em Xangai. E a ideia com que fiquei é que nem havia, de facto, um 

convite formal. Havia, sim, uma hipótese de algo vir a acontecer que não estava 

realmente assegurado. Era mais um “logo se via”. E isso não criou em mim uma 

verdadeira expectativa. Eu trabalho da seguinte maneira: se eu tenho um 

espaço que me convida e que não me suscita dúvidas, eu começo logo a pensar 

para esse espaço, a pensar no que vai acontecer. Neste caso, a expectativa é 

muito mais delineada, tem um caminho. O teu convite era muito mais aberto, 

porque era uma “possibilidade de”, não era? E essa possibilidade era uma coisa 

que podia acontecer ou não. E não se pode pôr tanta expectativa numa coisa 

que pode não acontecer.  

 

JS – Mas houve um momento em que… 

 

APQ – Sim… mas, na verdade, e apesar de já estar a trabalhar em Xangai para 

o projecto, porque até parecia que ia acontecer, eu mesmo assim continuava 

muito reticente, tanto podia acontecer como não. E no momento em que me 

disseste, já cá e há pouco tempo, que a coisa ia mesmo acontecer, aí sim! Aí é 

que eu construí uma expectativa sobre o ir ocupar aquele espaço como sempre 

tinha ambicionado, e isso foi impressionante. Para mim, há aqui vários 

momentos. E eu vivo muito de expectativas, sem dúvida. Por acaso, acho que é 

um mal porque é como se fosse uma fantasia, sabes? Mas não, não é. Às vezes 
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não é nada bom, quando fica gorado porque se investe uma energia brutal num 

projecto, e depois nada acontece.  Eu tenho a sensação de que faço o melhor 

que me é possível para aquele momento. Depois, com o tempo, eu percebo – 

não cheguei lá, afinal foi ao lado, estás a ver? Mas eu acredito sempre. 

 

JS – Mas neste caso até não. 

 

APQ - Sim, neste caso sinto que acertei.  

 

JS – Até excedeste as minhas expectativas, produzindo uma coisa sobre a qual 

não tive nenhuma influência. Isso foi óptimo! 

 

APQ – E acho que isso também me faz sentir muito grata. Nesse sentido, até eu 

própria superei tudo o que eu podia imaginar de mais fantástico. Não se acerta 

assim muitas vezes ou, pelo menos, eu não acerto assim muitas vezes. [risos] 

Olha, uma que eu não acertei: aquelas peças de cerâmica com os fornos. 

Ficaram mal feitas para a feira, que não era o lugar para as expor; eu pensei que 

podia ser, que era uma coisa meia estranha.  

 

JS – Acho que te disse na altura que poderia não ser. 

 

APQ – Não eram peças para ali. Tenho ainda hoje uma relação ambígua com 

aquelas peças. 

 

JS – No Empty Cube, acho que sucedeu o contrário. Eu estava até mais ansioso 

com a montagem do que tu que estavas muito tranquila. 

 

APQ – Ah, não, eu não tinha dúvidas nenhumas! Aquilo para mim era “Trigo 

limpo, farinha Amparo”. 
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JS – Já que estamos a falar de produção, como encaras os meios disponíveis 

para trabalhar neste projecto, sabendo que não existe verba para produção de 

obra? 

 

APQ – Isso nunca foi um factor determinante para eu produzir. 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 pouco, 

bom, um dia também gostaria de falar contigo sobre esse assunto. Mas em 

relação à falta de meios disponíveis para a produção, de facto, 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 são  

coincidentes. 

 

APQ – Sim, porque penso que somos todos uns artistas um pouco não-

mainstream, mais marginais e talvez, por isso, não vendamos. 

O venda tem um lado perverso, não é? De repente tens de responder ou 

corresponder a um imaginário. 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 apetece, até mesmo fazer coisas que não ficam bem, entendes? Falhar! Já 

chega que depois venha um galerista dizer: “Isto não presta, não posso vender 

isto”. 

 

JS – Eu também não tenho a expectativa de que os projectos apresentados 

saiam absolutamente bem. Não é esse o meu plano. 

 

APQ – Sim, isto é experimentação, não é?  

 

JS – É, bastante. Aliás, de um lado, na peça que tu apresentaste, havia a 

sequência fotográfica que teria uma solução de montagem ou duas. Depois, no 
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caso dos objectos que foram colocados na parede e do texto, aí foi de certa 

forma mais experimental no espaço.  

 

APQ – Sim, mas convenhamos não era uma peça difícil de montar. Já tiveste lá 

projectos muito mais complexos, onde claramente tinhas duas hipóteses, ou três 

de montagem. Esta eu acho que não tinha. Tirando muito poucas pessoas, que 

podiam ter alternativas muito mais arrojadas, o resto era como… como é que se 

diz quando as pessoas estão todas em conformidade? Consentâneo, uníssono! 

Isso, uníssono! 

 

JS – Ora bem, esta pergunta é maior: como sabes e experimentaste, o projecto 

caracteriza-se por ter uma apresentação única, durante cerca de quatro ou cinco 

horas. Tendo em conta que a visibilidade da obra de arte é importante para 

qualquer artista ou criador, o que consideras poder perder-se ou ganhar-se no 

contexto actual da arte contemporânea? Achas que esta proposta é fragmentária 

do teu trabalho, ou seja, que este modelo, uma apresentação de um momento, 

de uma noite, possa ser redutor para quem não conhece a tua obra?  

 

APQ – Vou subdividir esta pergunta que tem várias partes.  

A primeira parte, o ser uma apresentação única, vem aliás na linha daquela 

conversa que eu achei maravilhosa porque me fez pensar muito, ou seja, eu 

elaborei depois uma conversa ou um monólogo interior extraordinário. 

Estávamos a falar, lembras-te? Do vidro, que eu adorava num passado já muito 

longínquo, quando o Javier tinha aquela galeria com aquela montra. E eu disse-

te que, para mim, este foi sempre um espaço extraordinário porque tinha esta 

montra. Tu disseste que isso nunca poderia ser o meu projecto porque o efeito 

não seria o mesmo porque depois as pessoas poderiam ver a qualquer outra 

hora, e eu nunca tinha pensado que o âmago do teu projecto era precisamente 

as quatro ou cinco horas possíveis.  

 

JS – Ou três… 
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APQ – Ou até meia hora! É irrelevante, mas havia um tempo definido. Naquela 

noite. 

 

JS – E no teu caso em particular… 

 

APQ – Quase podíamos ter montado e desmontado tudo num dia, não é? E 

aquilo tem um ar muito performativo e, nesse aspecto, acho que pega muito com 

a minha obra, que é muito performática nesse sentido, ou pelo menos é 

performático-documental. 

 

JS – Tem uma certa performatividade… 

 

APQ – Sim, acho mesmo. Quando tiro aqueles objectos dos sítios e os trago, ou 

encontro objectos têm esse lado muito performativo. E, nesse sentido, uma 

performance, que é uma acção, também é um tempo. Nós podíamos pensar: 

uma exposição que tem um mês e meio também é um tempo. Mas um tempo 

alargado, versus um tempo muito “ou vais lá, ou não vais”. Quando temos uma 

performance é como quando vais ao teatro, ou a um espectáculo que é feito 

para ti naquele momento, como uma refeição só para ti. Isso fez com que eu 

viajasse por uma quantidade de sítios que me interessaram explorar. 

Mentalmente abriu-me outros caminhos, e pensei: “sim senhor, é isso mesmo 

que me interessa no projecto”. É que não tinha pensado, nunca tínhamos falado 

sobre isso, não é? Ou seja, tu achavas tão óbvio, e eu nunca tinha visto… 

entendes? Uma coisa é dizer “Isto só acontece durante meia hora”, e eu digo 

que sim, mas não reflecti… aceito, mas não percebo onde isso me leva, que 

espaços me abre, e tudo o mais. E confesso que foi aqui, neste campo concreto, 

que me interessei mais por este projecto. 

 

JS – E achas que isso limita? 
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APQ – Não, nada! Para mim é até muito mais criativo, sabes? As pessoas que 

viram, viram; as pessoas que não viram, não viram. No momento em que me 

apercebi, que foi na véspera, de que aquilo tinha quatro horas, interessei-me 

porque iam ser quatro horas de uma coisa muito especial. E de uma forma não 

consciente, mas houve uma coisa que ficou lá a trabalhar, que foi “não senhor, 

eu tenho de desmontar isto hoje”. Estás a perceber? Eu quero é arrumar isto 

hoje.  

 

JS – E foi à uma da manhã já com tudo cheio de sono… 

 

APQ – Já tínhamos tirado os alfinetes todos, e tínhamos tudo arrumadinho… E 

eu acho que isso é que fechou para mim, estás a perceber?  

 

JS – E voltou a ser Empty Cube, pois o Empty Cube existe sempre, só não 

existe praticamente naqueles momentos, quando é habitado por uma obra ou 

um artista.  

 

APQ – E também pelas pessoas que fazem a obra, os visitantes, ou os 

interlocutores dessa coisa… Esse momento foi para mim como um “chegar lá 

acima”, um Everest qualquer! Achei essa sensação muito interessante.  

Depois colocava-se a questão do modelo poder ser redutor. Não, de maneira 

nenhuma! Abre-te até todas as portas. Claro que há muita gente que não 

conhece a minha obra e, por muito que vejam coisas, não a conhecem. Eu 

própria também não a conheço, não é? Só agora é que estou a perceber. Olha, 

a Sara Barriga, lembraste, é uma mulher que eu admiro profundamente, e que 

foi à minha exposição, à Chinoiserie, e me disse, já me tinha dito, mas ali disse-

me francamente: “que engraçado, eu agora compreendo a tua obra”… Ou seja, 

passados anos, ela vê pontos de ancoragem nas coisas. Mas é preciso 

passarem anos. 
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JS – Daí que, depois de escrever mais este pequeno texto, tenha tido a ideia de 

que um dia temos de fazer uma coisa que tivesse um género de “linha de 

costura” da tua obra, que realmente tem uma linha condutora. 

 

APQ – Sim, mas não penses que é uma coisa de que eu tenha uma consciência 

perfeita, não é? Não tenho. 

 

JS – Alguma consciência tens, senão não vinhas a apurar. Eu acho que o teu 

trabalho se tem vindo a apurar, a concentrar até, a ter uma direcção mais 

definida. 

 

APQ – Sim, mas Deus queira que não seja assim. Estás a perceber? Quero que 

seja muito aberto, muito alargado. 

 

JS – Mas isso está na natureza do teu trabalho.  

 

APQ – Isso interessa-me, ou seja, isso é a minha fantasia, que aquilo seja 

mesmo muito, muito alargado, e que não seja uma coisa redutora. Eu não quero 

nada que seja redutor para ninguém, não é? 

 

JS – Claro. 

 

APQ – Aliás, se queres saber, eu não quero nada que as pessoas digam que a 

obra é da Ana Pérez-Quiroga. Eu não sei se não quero porque não consigo, ou 

não sei se não quero porque simplesmente não quero. Estás a perceber? Há 

sempre esta dupla coisa. Eu não tenho uma obra que se olha e se diga: “isto é 

de” como muitos dos nossos artistas, estás a ver?  

 

JS – A questão da marca autoral no teu caso é muito singular. A forma como te 

distancias, depois. Embora tenhas o teu processo, e como sabes, o que me 

interessa no Empty Cube são os processos do trabalho. É certo que me 
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interessa a obra final, que é o que se vai ver mas daí depois remete-se para os 

processos de trabalho que lá estão, sobre os quais eu escrevo. Mas no teu caso 

o processo do trabalho é um processo que começa a ser reconhecido. Talvez a 

obra não seja imediatamente visível, mas o processo. 

 

APQ –Eu gosto que o processo possa ser reconhecido como trabalho, mas isso 

também exige ao possuidor da obra, independentemente de a possuir 

fisicamente ou não, que se aperceba no momento de a fruir. Eu muitas vezes 

assino a obra e gosto. Contudo, outras não as conheces. 

 

JS – Embora haja obras tuas que são de tal modo auto-referenciais. 

 

APQ – Esse é aquele lado grande, que eu quero abarcar, abranger. 

 

JS – Amplitude. Esta nossa conversa vem ter à quarta pergunta: nas relações 

que iniciámos como curador e artista, o que foi mais e menos estimulante para 

ti? 

 

APQ – Vamos pensar em ti enquanto curador deste projecto. E enquanto 

curador deste projecto, vamos começar por aquilo que não foi estimulante: foi o 

não saber se ia fazer o trabalho. Eu queria muito, mas não era óbvio.  

O mais estimulante foi que tudo correu bem. A partir do momento em que se 

definiu que eu fazia, tudo correu excepcionalmente! Tu tiveste uma paciência 

infinita para as minhas indecisões, porque eu preciso de um ombro amigo 

porque tenho estas indefinições, indecisões e inseguranças. Eu sou aquela 

pessoa que não sabe se põe uma vírgula ou um ponto final.  

Eu tinha ali uma quantidade de coisas enorme a preocupar-me. Que me 

revissem os textos, que me dissessem se a ficha técnica estava grande ou não, 

etc. Preciso de envolver pessoas, mas para envolvê-las elas precisam de querer 

ser envolvidas, não é?  
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JS – De certa forma, estás a responder à quinta pergunta, que é: o que é para ti 

essencial na relação entre curador e artista? 

 

APQ – É haver um esse diálogo, estar completamente aberto a poder discutir 

até ao mais ínfimo pormenor se o trabalho está mesmo onde deve estar, porque 

as inseguranças são muitas. E isso é sempre um diálogo. Para mim um  curador 

tem de ser alguém que possa dialogar e que ajude a mostrar o que eu, enquanto 

artista, quero mostrar. 

 

JS – Daí a distinção que eu faço entre comissário que é alguém que aceita uma 

commission, que é encarregado de algo, e alguém que cura, com o artista, um 

trabalho que é sempre do artista. Não é o trabalho do artista que é importante 

ali, mas sim ter o trabalho do artista bem exposto e em liberdade. Em todos os 

projectos, houve sempre um momento em que o artista fez uma coisa e depois 

deixou-me para trás, e eu deixo-me ficar para trás: isso aconteceu com o teu 

dépliant e também com outros artistas. Por exemplo, no caso do Vasco Barata, 

houve um desenho que foi gerado através do texto que eu escrevi – isso está 

registado na entrevista –, um desenho que eu não sabia que ele ia fazer, 

gostaria de ter escrito sobre o desenho, mas ele precisamente achou que se eu 

tivesse escrito sobre esse desenho, talvez já não o tivesse posto lá… Essa é a 

parte em que acho que a obra tem um âmbito de liberdade, não pode ser 

absolutamente condicionada; não estamos a falar de uma retrospectiva, de uma 

exposição que faça uma análise sobre o trabalho do artista, mas sim de um 

projecto lançado agora, um projecto novo.  

Uma outra questão: até que ponto o espaço disponibilizado para a apresentação 

do projecto foi absolutamente determinante para ti?  

 

APQ – Quase tinha começado esta entrevista a falar-te disso. Este espaço 

sempre foi para mim um espaço-fetiche. Eu era artista da Filomena Soares, e 

quando o Javier abriu o espaço passados uns meses, com uma exposição do 

Pedro Calapez, achei logo o espaço extraordinário! E até tinha pena de ser 
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artista da Filomena, pois queria era estar aqui neste galerista, só porque tem o 

espaço mais bonito de Lisboa! 

 

JS – E por um certo cruzamento, que pode ser até de energias, tu foste a artista 

que terminou este ciclo do Empty Cube.  

 

APQ – Sim, também acho isso interessante. Pois, é mesmo como uma fantasia: 

fazer lá qualquer coisa, usar aquele espaço para qualquer coisa.  

 

JS – O Empty Cube é, como sabes, apoiado por um site bilingue, que permite 

uma visualização do projecto do artista e a apresentação do texto do curador, 

que sou eu. Do teu ponto de vista, até que ponto a existência do site prolonga ou 

amplia a dimensão do projecto?  

 

APQ – Mas isso é inegável, não é? Amplia, prolonga, faz história. É essencial, 

nos dias que correm, que o projecto tenha depois um eco, que se repercuta em 

ondas.  A difusão, claro, passará sempre pela Internet, por tags em que ao pôr o 

nome ou escrever “arte contemporânea portuguesa”, e aparece logo o projecto 

Empty Cube. Isso para mim é essencial, e é quase mais importante que exista 

uma materialidade, nesse sentido, do que, por exemplo, uns papéis. 

 

JS – Também há um papel, não há? 

 

APQ – Também. Eu não estava a pensar no papel que se entrega nesse 

momento às pessoas que por lá passaram. 

  

JS – Foram mais de cem pessoas. 

 

APQ – Para um número x que continua a ser sempre finito em oposição à web, o 

www alarga a centenas de milhões de pessoas. 
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JS – Esperemos que seja assim. 

 

APQ – Tenho certeza de que será assim. Isso é importantíssimo.  

 

JS – Achas que a programação do projecto, ou seja, o projecto Empty Cube 

deveria ter uma existência predeterminada temporalmente, um tempo limite, ou 

não? 

 

APQ – Se o projecto teria um ano, dois anos? 

 

JS – É essa a pergunta.  

 

APQ – Não sei, acho que gosto de projectos finitos. Imagina que o Empty Cube 

tinha vinte anos de existência. Claro que se torna brutal, um projecto com essa 

longevidade é já intemporal, ou seja, ganha peso porque já tem aquele tempo 

todo de história, não é? Em vinte anos, passa por lá muita gente. Mas, por outro 

lado, vinte anos! Parece um tiranossauro, não é? Concerteza que se torna 

quase o Papa das gerações não-mainstream, o que também é interessante: 

pensar numa personagem que, de repente, consegue romper com todos os 

esquemas standard.  

 

JS – Tu achas que o Empty Cube rompe os esquemas standard?  

 

APQ – De alguma forma, sim. Dá visibilidade a coisas mais arriscadas, ou pelo 

menos com pessoas mais arriscadas. Acho que é uma questão de visibilidade, e 

de desafio!  

 

JS – Desafio também para mim. 

 

APQ – Também não estamos a falar de desafios a pessoas que tivessem 

acabado de sair da escola. 
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JS – Houve um caso. Mas o que me interessa é trabalhar a partir dos processos 

de trabalho dos artistas; não é uma questão geracional, nem de escola, nem de 

ser mainstream ou não. Nesse aspecto, o projecto não é, de facto, mainstream. 

Seria curioso definir o que é mainstream, mas isso ficará para mais tarde. 

 

APQ – Eu não tenho bases teóricas para falar sobre o que é mainstream. Mas 

não queria acabar esta resposta sem te dar o outro lado. Realmente, vinte anos 

seria muito interessante, talvez pelo peso brutal da história, mas eu não vejo 

estes projectos com uma duração superior a cinco anos. 

 

JS – Se calhar nem vai ser tanto. 

 

APQ – O que é que pode acontecer com projectos muito longos? Depois 

esbarra-se com outra questão que é o dinheiro, e no momento em que entra a 

questão económica, ou tens um parceiro para esses projectos… 

 

JS – É o que vai acontecer no futuro. 

 

APQ – Extraordinário! Alguém que perceba que isto é tudo um arrojo, e que só 

com o tempo há-de dar frutos. É difícil, de qualquer maneira nós não somos um 

país que arrisca, porque não temos dinheiro nem cultura, por isso coisas com 

mais que um espaço finito tornam-se perigosas, penso eu. 

 

JS – Então, já que estamos a falar de temporalidade, a eventual publicação de 

um livro sobre os projectos apresentados é para ti um factor importante, dentro 

do âmbito do Empty Cube, ou não?  

 

APQ –Nunca pensei que ias fazer um livro. Não é a mesma coisa que um 

website, não tem a mesma difusão, é mais uma questão de cristalizar o projecto. 
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JS – Pode ter contribuições mais alargadas. 

 

APQ – No que me toca a mim, acho muito prestigiante que depois se passe para 

o papel. É como se se tornasse história. 

  

JS – Bom, a entrevista é muito curta, e está praticamente finalizada… Queres 

fazer mais algum comentário sobre a tua participação no Empty Cube?  

 

APQ – Para já, quero agradecer-te. Acho que foi extraordinário. 

 

JS – Temos de agradecer um ao outro, isto é um trabalho conjunto. 

 

APQ – Sim, mas é a posteriori. A priori, tu és o curator e, neste sentido, tens um 

espaço e um leque de artistas com quem te interessa trabalhar. Eu apenas fui 

um desses artistas que te interessou trabalhar. Nós temos uma posição 

diferente. És tu que escolhes, não é?  

 

JS – Só aceitei uma proposta das várias que me foram enviadas, uma proposta 

direccionada, como diz o autor, “sem solução se não fosse feita ali”, que eu 

achei que era de arriscar. 

 

APQ – Mas até essa liberdade de arriscar tens, de poder aceitar ou não. 

 

JS – Mas isso é essencial para trabalhar em arte, senão estamos a fabricar… 

 

APQ – Sim, outra coisa qualquer. Mas quando estou a dizer que te agradeço é 

só isso, agradecer-te pela oportunidade que me deste, sinto-me muito feliz e 

penso que o trabalho se realizou perfeitamente, foi uma peça ideal para ali, 

rematava aquilo tudo, aquele espaço, fechava muito bem. 
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JS – Mesmo até aquele episódio da tua vida que acabou por ter uma só página 

de diário, diário improvável, como achei. Resultou ali. 

 

APQ – O segundo comentário é que, realmente, este Empty Cube, que agora vai 

mudar para outro lado, continue a correr esses riscos para que seja sempre 

gratificante lá ir, e ver o que está a acontecer, ver o tipo de proposta 

apresentada por ti e pelo artista. Porque curiosamente, há duas coisas que 

fazem um curator e um artista. O curator faz um trabalho, o artista faz outro, e os 

dois juntos fazem um terceiro trabalho! Eu acho que isso é muito engraçado, 

porque realmente tu fazes o trabalho e o artista faz o trabalho contigo, mas 

depois cada um de vocês faz o seu trabalho individual, e isso também é muito 

interessante. 

 

JS – Da minha parte, tenho essa responsabilidade para com os artistas. 

 

APQ – Nas escolhas que vais fazendo, tu és tu, da mesma maneira que o artista 

é sempre o artista, independentemente dos curators com que vai trabalhando, 

ou dos espaços. Porque cada um tem os seus processos, da mesma maneira 

que o artista tem o seu processo de produção e de trabalho, tu também tens o 

teu próprio processo. É bonito ver essas três coisas naquele momento; naquelas 

quatro horas, estão lá três coisas.  

 

JS – Bem, essa é uma definição que vou tomar em atenção para o resto da 

escrita que falta fazer neste momento. 
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Entrevista a RitaGT, 15 de Março de 2009 
 
João Silvério – Rita, és a primeira artista desta segunda fase do Empty Cube. 

Antes de passarmos a outro tipo de questões, gostava de saber quais foram as 

expectativas criadas pelo convite a integrares o programa do Empty Cube? 

 

RitaGT – Tive altas expectativas, obviamente. Primeiro, agradava-me a ideia de 

trabalhar com um curador, mas também ter um pequeno budget de produção. 

 

JS – Sim, embora não tenha havido para a peça, só para a edição do livro. Já lá 

chegaremos. 

 

RGT – Depois, não tinha visto muitos projectos do Empty Cube, salvo erro só vi 

um, até porque não moro cá. Mas tinha ouvido falar. Já conheço algum do teu 

trabalho, agradou-me trabalhar contigo e ter oportunidade de mostrar trabalho 

em boas condições. Isso é sempre bom. 

 

JS – Como encaras os meios disponíveis para trabalhar neste projecto, sabendo 

que não há verba para a produção da obra? No teu caso, abriu-se uma pequena 

excepção, em termos da edição do livro, mas para a produção da obra, do 

vídeo, não houve meios.   

 

RGT – Encaro com normalidade, porque é isso que tem sempre acontecido 

neste meu pequeno percurso. Estou habituada a trabalhar sem custos de 

produção, o que não invalida a qualidade do meu trabalho, porque tento ter 

criatividade para tudo, desde o arranjar meios de produção a dar a volta ao 

trabalho, de modo a conseguir a mesma qualidade com menos custos, ou 
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arranjar patrocínios. A primeira exposição que fiz fui eu que a organizei, arranjei 

os apoios, tudo.  

 

JS – Como sabes, o projecto caracteriza-se por uma apresentação única, 

durante cerca de quatro ou cinco horas, dependendo de como corre a noite, 

digamos assim, porque abre àquela hora e depois, se não houver gente, fecha; 

se houver gente, vai-se mantendo aberta. Tendo em conta que a visibilidade da 

obra é importante para qualquer artista ou criador, o que consideras que se pode 

ganhar ou perder, dentro do contexto actual da arte contemporânea? Achas a 

proposta do meu projecto fragmentária no âmbito do teu trabalho? Ou seja, irá 

alguém que não conhece a tua obra achar que este modelo pode ser redutor? 

 
RGT – Não, de maneira alguma, até porque no trabalho interessa-me pegar em 

toda a estrutura que me é dada e fazê-la entrar no trabalho, de modo a 

questionar as estruturas institucionais ou expositivas que envolvem o trabalho 

artístico. Portanto, agradava-me obviamente a ideia de uma exposição de uma 

noite, até porque trabalho com performance. 

 

JS – Aliás, o teu projecto chamava-se Evento de uma Noite. 

 

RGT – Exactamente. 

 

JS – Então, vamos a uma pergunta que talvez inspire uma conversa maior, esta 

e a seguinte: como te relacionaste com o espaço construído para o projecto  - 

pela primeira vez, construiu-se um espaço propositadamente para o projecto -, 

sendo que, este espaço é novo em relação ao anterior? 

 

RGT – Relacionei-me muito bem! (risos) 

 

JS – Isso quer dizer? 
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RGT – Quer dizer que o espaço novo é fantástico, é muito bom, mas obviamente 

a minha maneira de ser, estar e fazer a arte tem a ver com o questionamento 

desse tipo de espaço. É claro que, para mim, foi uma mais-valia o espaço ter 

mudado de local, ser na mesma um Empty Cube, mas havia algo para além 

disso. 

 

JS – Contudo, era suposto não haver, na proposta que eu te fiz. 

 

RGT – Mas havia! Sim, era suposto não haver, só que quando existe, é 

impossível fingir que não está lá. 

 

JS – Então, quer dizer que o projecto que eu pensei, para ter um espaço 

residente ali dentro, anulando o espaço que lá está, pode cair por terra? 

 

RGT – Não, pelo contrário, acho que é uma mais-valia, porque de repente o 

Empty Cube ganha um novo sentido, e faz sentido que seja realmente um cubo, 

porque o espaço anterior era como se fosse uma loja, uma montra, uma vitrina. 

 

JS – Que não era. 

 

RGT – Mas estava ali, comprimido entre outros edifícios. Aqui não, existe 

realmente um cubo propositado para um espaço maior, e existe esse cubo que 

encaixa na porta principal. Acho isso muito mais interessante. 

 

JS – E foi mais interessante porquê? Até porque nós tivemos os nossos pontos 

de vista divergentes. Alteraste o projecto na última hora.  

O que é que te fez passar para o espaço de trás, quando esse espaço, em 

termos projectuais, era suposto não ser tratado? Porquê? 

 

RGT – Em primeiro lugar, eu tinha pensado esta peça como um vídeo… Aliás, 

quando me fizeste a proposta, ainda não sabia bem qual era o novo espaço; 
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tinha em mente o espaço antigo - aquele espaço fechado onde não havia 

possibilidade de fazer retroprojecções, nem qualquer coisa do género. Eu tinha 

pensado: “OK, vou ter de fazer uma instalação, ou outro tipo de trabalho”. Mas 

quando soube da possibilidade de fazer retroprojecção… A minha ideia original 

era transformar um cubo num espaço vivo de projecção, em que as paredes 

eram anuladas porque toda a parede era uma retroprojecção em si. 

 

JS – Isso levanta a seguinte questão: não haver os meios suficientes de 

produção, porque… como pensámos, embora o teu vídeo projecte por trás da 

grelha do cubo. 

 

RGT – Exactamente. 

 

JS – Não sei se funcionava bem, até porque era um vídeo que passava dentro 

de um espaço ortogonal, um espaço arquitectónico, portanto teria muitas 

paredes coincidentes com a grelha.  

 

RGT – Dentro do meu processo de trabalho e da minha pouca experiência com 

exposições – até agora só fiz duas exposições individuais, esta é a terceira - 

todo o meu processo de trabalho se baseia nesta negociação entre o espaço 

físico e as minhas ideias. Por exemplo: eu tinha tido esta ideia no início, mas 

obviamente tive de negociar até ao ponto em que percebi o espaço físico e o 

objectivo da minha peça. Essa negociação é feita num determinado tempo que é 

indefinido, até porque tenho de ter tempo de reflexão sobre o que está a 

acontecer, e ponderar qual é a melhor estrutura para o trabalho. E foi o que 

aconteceu aqui. Imagina que a exposição ia ser só daqui a uma semana: tinhas 

sempre de reflectir, também. Só que as coisas parecem erráticas ou fazem 

impressão, porque de repente tens de pensar as coisas rápido; os chamados 

“erros” são mais-valias. 

 

JS – Não estou a falar de erros, mas de desvio ou alteração.  
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RGT – Claro, também não acho que seja erro. O que quero dizer é que este 

tempo de negociação demora um x, é preciso reflectir várias horas sobre o que 

está a acontecer, e foi isso que se passou. Tivemos o cubo pronto um dia antes, 

e quando eu montei os vídeos lá dentro estava tudo bem definido. 

Só que eu no estava totalmente confiante com toda a estrutura e o conceito 

Empty Cube. Achei que não fazia sentido continuar a trabalhar mais uma vez na 

estrutura dada, e ter um dado adquirido como artista: “OK, tenho de trabalhar 

dentro de um cubo”, embora fosse isso o combinado. Do meu ponto de vista, 

acho que a peça e o conceito deste projecto ganharam com esta instalação.  

 

JS – Antes de passarmos à pergunta seguinte, e ainda dentro do contexto: é a 

primeira vez que o projecto co-edita um livro com um artista. O livro para ti era 

fundamental? 

 

RGT – Sim. Ultimamente, dentro desta estrutura de trabalho, tenho sempre 

editado um livro. Interessa-me que o meu trabalho tenha uma componente 

teórica forte, como sabes. Por isso, gosto de fazer edições, não para justificar o 

trabalho, mas para o complementar. Portanto, o livro era essencial nesta peça, e 

fiquei muito contente com ele.  

 

JS – Sim, o livro saiu muito bem, foi uma peça da tua responsabilidade, como as 

outras, aliás, e resultou muito bem. 

 

RGT – Com a tua direcção, que foi muito importante. 

 

JS – A propósito da minha “direcção”, aqui vem a próxima pergunta: nas 

relações que iniciámos como curador e artista, o que foi para ti mais e menos 

estimulante?  
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RGT – Foi estimulante, primeiro, porque acho interessante e quero, obviamente, 

desenvolver esta relação curador/artista ao longo da minha vida. Esta foi a 

primeira vez que trabalhei com um curador (quer dizer, tinha trabalhado na 

Antecip’arte, mas era diferente) dentro desta estrutura individual curador/artista. 

E foi importante porque, realmente, é necessário haver essa estrutura. Um 

artista precisa. Eu, pelo menos, no meu processo de trabalho, estou muito 

entranhada nos meus conceitos e intenções, e é sempre bom ter ao lado uma 

pessoa que está a acompanhar o trabalho, que vai direccionando: “olha, eu acho 

que se calhar faz mais sentido isto, ou aquilo”, ajudando no processo todo, além 

de tratar daquelas partes para que o artista não tem tempo… Lá está, é um 

complemento.  

 

JS – É uma questão de tempo ou, muitas vezes, uma questão de não ter 

distanciamento em relação a si próprio? 

 

RGT – É mais isso. 

 

JS – Dá ideia que o artista está ocupado a fazer muitas outras coisas. 

 

RGT – Não, não é isso. Acho que é uma relação complementar, essencial, entre 

o curador e o artista. Complementam-se, são úteis um ao outro, percebes?  

 

JS – Então, o que é para ti essencial na relação entre curador e artista?  

 

RGT – Acho, de facto, essencial haver este trabalho de equipa, em que um 

complementa o outro, em que ambos desenvolvem um projecto, 

fundamentando-se nessa base de complementação e apoio, de equipa.  

 

JS – Sim, eu também entendi o trabalho como sendo de equipa, apesar desta 

mudança radical à última da hora. 

 



 76 

RGT – Mas foi de equipa na mesma. 

 

JS – Sim, sim, acordámos os dois que ou o projecto ficava assim e não voltava 

atrás, ou acordávamos os dois que voltava atrás. A decisão foi partilhada. Agora, 

outra questão: como sabes, o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que 

permite uma visualização do projecto do artista e a apresentação do texto do 

curador. Do teu ponto de vista, até que ponto a existência do site prolonga ou 

amplia a dimensão do projecto?  

 

RGT – Acho essencial que haja um site sobre o projecto, especialmente sendo 

este um projecto efémero, quase uma performance de uma noite. Nos tempos 

de hoje, é impossível uma pessoa não ter consciência de que a internet é 

essencial para a divulgação de uma estrutura. Eu própria tenho uma peça que é 

um site. 

 

JS – Sim, eu sei. Uma outra questão: achas que a programação do projecto (ou 

seja, incluindo todos os artistas que têm participado) devia ter uma existência 

predeterminada, um tempo limite, ou o projecto vai simplesmente correndo? 

 

RGT – Não sei, só tu é que podes saber qual é o objectivo do projecto. Tu és o 

mentor do projecto, tu é que tens reunidas as condições para decidir essa 

questão. 

 

JS – A eventual publicação (isto é uma coisa que te é próxima) de um livro sobre 

os projectos apresentados é para ti uma coisa importante, no âmbito do Empty 

Cube?  

 

RGT – Sim, é importante haver um livro que realmente fortifique o que foi este 

trabalho. 

 

JS – Para além do site, por exemplo? 
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RGT – Sim, porque um livro é um livro. O site funciona de uma maneira virtual, a 

internet é worldwide, toda a gente pode ir ver. Mas o livro é uma peça especial. 

 

JS – Portanto, o livro ainda mantém essas características. 

 

RGT – Completamente. Para mim, acho que sim, não é? O livro é uma coisa 

que nunca vai deixar de existir. Agora, há livros e livros… 

 

JS – Como será feito este livro é algo que ainda não faço a menor ideia. Tem de 

ser um livro, e a partir do momento que fizeste esta intervenção, a qual vai 

obrigar a mudar o projecto, isso já está a ocorrer. Aliás, começou a ocorrer 

através de uma série de pessoas que foram lá, e que viram. Portanto, o teu 

contributo… 

 

RGT – Mas de uma maneira construtiva e positiva… 

 

JS – A forma como mudou o projecto? Penso que sim, mas isso agora tem que 

ser visto, avaliado, tenho que pensar, que ver. Ou seja, de certa forma, tu abriste 

um precedente em relação aos outros artistas. 

 

RGT – Não é que os outros artistas não possam pôr a parte de trás do cubo à 

mostra. 

 

JS – Não é agora, mas para o futuro. Abrir um precedente não é mau nem bom, 

é abrir uma porta que não se tinha aberto até agora. Como quando eu penso no 

projecto num novo espaço, porque é um espaço diferente daquele onde estava - 

esse espaço já existia, era uma loja que foi adaptada a galeria, foi uma galeria 

em tempos, a Galeria Bores & Mallo.  

 

RGT – Ah, sim? Não sabia.  
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JS – Mas eles usavam a montra, e eu não gosto de usar a montra. Gosto, 

precisamente, da coisa fechada. E tu quase subverteste a coisa fechada para 

dentro de outro espaço fechado, mas maior. Quando pensei em construir este 

espaço - e este espaço tem uma força arquitectónica muito grande ao ser visto 

por fora - isso foi para ti um catalisador de fazer mexer o projecto dali para fora, 

ou foi simplesmente a questão (agora, estamos a voltar um pouco atrás) de 

como as obras ficavam dentro do espaço?  

 

RGT – Não. Essencialmente, no meu processo de trabalho, o que me interessa 

é a parte ideológica do trabalho. Portanto, a mim não me incomodava os vídeos 

serem pequenos, até podiam estar duas televisões ali dentro com os vídeos. 

Mas a nível conceptual, e tendo em conta o projecto Empty Cube, e tendo em 

conta o que é o conceito de cubo, tendo em conta a História da Arte, fazia para 

mim sentido projectar como se as paredes do cubo fossem quase projectadas 

para fora. De repente, era aquela questão de “ver o que não se pode ver”, e não 

me pareceu em nada que o cubo em si tivesse interferido, de maneira alguma, 

na peça. Creio que não ganhou essa vertente fetichista que tu tanto receavas. 

Não me parece que isso tenha acontecido, pelo contrário: exaltou ainda mais 

este projecto de Empty Cube, se considerarmos os teus textos, o texto que está 

no site sobre o projecto, e os que escreves sobre os artistas. 

 

JS – OK, é tudo? Muito obrigado pela entrevista, e até breve. 
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Entrevista a Bruno Marchand, 6 de Fevereiro de 2009 
 

João Silvério – Bruno, quais são as tuas impressões sobre a programação que 

o Empty Cube foi construindo?  

 

Bruno Marchand – A primeira coisa que queria dizer é que, como sabes, não vi 

os projectos todos. Não vi o do João Seguro, por exemplo. 

 

JS – O Empty Cube nasceu a meio desse projecto.  

 

BM – Também não vi o projecto do Nuno Sousa Vieira, e penso que falhei mais 

um. 

Em termos gerais, penso que é um projecto que consegue destacar-se dentro do 

panorama da oferta nacional, porque tem várias directrizes que não é comum 

encontrar, pelo menos em Lisboa. No Porto, existem vários projectos que têm 

alguma relação com o Empty Cube. Dentro do contexto da oferta cultural em 

Lisboa, acaba por ter singularidades que não são de todo comuns dentro do 

panorama que a cidade tem para oferecer. Como tal, acho que, mais do que 

outra coisa qualquer, espanta-me o facto de ele existir e sobreviver.  

 

JS – E isso quer dizer? 

 

BM – Isto pode soar a fatalismo, mas é um pouco a realidade.  

Este tipo de situações, estamos habituados a vivê-las uma vez, como 

acontecimento, e não como projecto que tem uma lógica de continuidade. Fiquei 

surpreendido, pela positiva, por teres conseguido levar o projecto avante, 

também sabendo, que depende inteiramente de ti, e da vontade de agilizá-lo que 

demonstras. E a perseverança é uma coisa que eu admiro sempre.  

Agora, penso que é um projecto que se destaca pela singularidade, e pelo facto 

de teres conseguido reunir um conjunto de princípios orientadores que não vão 
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ao encontro daquilo que é o habitual. Isso traz problemas, mas também traz 

benefícios, mas sobretudo desafios.  

 

JS – A segunda pergunta vem um bocadinho no encadeamento: enquanto 

curador, como vês os meios disponíveis para trabalhar neste projecto, sabendo 

que o artista não dispõe de verba para a produção da obra? Esta pergunta 

suscitou uma série de respostas muito curiosas e até coincidentes, por parte dos 

artistas. 

 

BM – Se me abstrair, não concordo que existam projectos envolvendo artistas 

que não tenham fee de produção, e penso que concordas comigo.  

Mas isto não quer dizer que eu não ache que ele não exista e que continue a 

valer 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. 

 

BM – Portanto tu, de certa forma, crias ali um pacto de solidariedade com o 

artista. O artista cria a obra, 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 não se torna tão injusto. Agora, se me 

perguntas se concordo, não; acho que o projecto Empty Cube, devia ter uma 

bolsa para existir. Devia haver meios no sistema artístico que financiassem um 

projecto deste tipo, que contemplasse obviamente um fee de produção para o 

artista, e um fee para o comissário.  

 

JS – Vai haver um pequeno patrocínio, adequado aos tempos que correm.  
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BM – Claro. Dentro do contexto que vivemos, as poucas verbas que há podem 

surgir de diferentes estruturas. Se for uma verba estatal, é direccionada para um 

sítio x; uma verba privada, há-de ser para outro.  

Mas, no plano abstracto da criação de condições, eu penso que não concordo, 

penso que tanto o curador como o artista devem ter verbas para o projecto 

poder funcionar, certo? Agora, sabendo que a natureza do próprio projecto 

também não é essa, que isto é um projecto mobilizado e financiado por ti… 

 

JS – Até agora, tem sido. 

 

BM - …de certa forma, compreendo que não tenha sido possível fazê-lo, senão 

através de um compromisso de solidariedade entre o comissário e o artista, 

sendo que investem os dois tempo, dinheiro, recursos e tudo o resto que é 

necessário para viabilizar o projecto.  

Quer dizer, volta a ser aquela ideia do primado da sustentabilidade e o primado 

da cultura. Ainda assim, continuo a achar que vale a pena pensarmos também 

no primado da cultura. 

 

JS – Eu também acho, senão tinha parado logo. 

 

BM – Exactamente. E este é um projecto singular que acontece pontualmente 

na carreira de um artista, portanto não é uma espécie de condição sistemática. 

Em princípio os artistas não vão estar sempre a trabalhar assim.  

Este é um projecto que tem estas condições, e eu prefiro que ele aconteça, 

mesmo não concordando com as condições que ele consegue reunir. E só não 

reúne mais porque de facto até agora isso não foi possível. Mas o sucesso do 

projecto ditou que, afinal, até há quem ache que vale a pena! 

 

JS – Sim, é um pequeno apoio que vai proporcionar algumas coisas.  

Como sabes, o projecto caracteriza-se por uma apresentação única, durante 

cerca de quatro, cinco horas. Tendo em conta que a visibilidade da obra é 
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importante para qualquer artista ou criador, o que é que consideras que se pode 

perder ou ganhar dentro do contexto actual da arte contemporânea? Poderá ser 

limitativo, no âmbito de uma visão mais alargada sobre o trabalho de um artista?  

 

BM – É e não é.  

É limitativo quando? Quando a expectativa de quem usa aquele espaço, de 

quem vai à exposição, é ter um determinado tipo de informação, um tipo de 

experiência, que lhe permita perceber o contexto de uma obra enquanto 

processo que o artista vai desenvolvendo ao longo do tempo.  

Não é, se partires do pressuposto de que o encontro com a obra é sempre 

possível e válido, mesmo que não conheças nada do que está antes na 

produção do artista. Portanto, numa relação de certa forma “desinteressada” em 

termos de encontro com a obra.  

Eu percebo porque é que pões essa questão, mas acho que é uma falsa 

questão. Percebo que possa haver quem pense que é um dos pontos fracos do 

projecto, mas eu não vejo assim. Acho que esta volta a ser uma das questões 

que remetem para a singularidade do Empty Cube. O Empty Cube não é uma 

galeria, nem uma instituição. 

 

JS – Também não é bem um project room, porque não tem as características de 

um. 

 

BM – Pois não, aproxima-se mais de um project room, mas também não é. 

É uma estrutura que se fez a si mesma, e que estabeleceu as suas próprias 

condições. Com os dados do projecto, não se compreende a hipótese de haver 

acesso à obra do artista como há numa exposição de uma galeria, onde se vê 

todo um núcleo de dois ou três anos de produção de um artista. 

 

JS – Onde estão portfolios anexos, documentação. O que se passa ali não é 

nada disso. 
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BM – Mas a questão da documentação até podia estar lá. Conhecendo o 

espaço, não é fácil encaixar tudo mas seria possível. E penso que isso também 

depende de um acordo, de uma conversa que se tenha ou não com o artista, 

mas nem sei se isso é interessante como um dado do projecto. 

 

JS – Pois, penso que não. 

 

BM – Será que vale a pena contextualizarmos num plano mais vasto, ao qual só 

podemos aceder por meio da documentação? E ficar uma obra, algo real, e 

depois um percurso mediado através de livros, etc. Será que vale a pena?  

 

JS – Eu acho que vale a pena; a posteriori, alguém vai à procura.  

 

BM – Claro, e o problema é saber: será que fazia mal? Não me parece. Mas isto 

é uma postura muito pessoal percebes? Contudo, este também não é um 

projecto eminentemente pedagógico. 

 

JS – Nesse aspecto, não. 

 

BM – Não tem uma vertente pedagógica. O que estás a propor é que as 

pessoas encontrem uma determinada obra, dentro de um contexto espacial 

muito restrito, e dentro de um espaço de tempo também muito restrito.  

 

JS – O futuro projecto vai ser ainda mais restrito, pois vai limitar-se à existência 

do cubo. O cubo só vai existir durante a permanência da exposição, dentro de 

outro espaço. Mas isso é um passo seguinte, um passo do futuro. 

 

BM – Levas-me a remeter para o contexto do projecto Empty Cube porque, 

como disse antes, esse contexto que definiste é auto-suficiente, é quase auto-

portatnte. Dita-se a si mesmo: as regras são estabelecidas à partida, pelo que 

quem nele participa sabe quais são as regras do jogo. 
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JS – Isso torna a coisa mais deceptiva, ou não?  

 

BM – Não, acho que não. O problema é: se me perguntares isto numa lógica de 

qual é a política cultural que defendes, a coisa complica-se, porque tínhamos de 

partir para uma análise que sai do Empty Cube para um outro plano.  

Eu parto da seguinte base: o Empty Cube é um projecto baseado num conjunto 

de premissas cuja natureza o tornam um projecto válido. Não encontro nada que 

faça dizer que é uma exploração ou um artifício.  

Penso que é uma proposta muito concreta e digna que fazes a um artista para a 

qual ambos reúnem esforços no sentido de fazerem aquele momento acontecer. 

Os dados são claros, e só haverá algum problema a nível da representação do 

artista se pensarmos que todas as exposições que devem dar um panorama 

alargado da sua obra. 

 

JS – Precisamente, não acho.  

 

BM – Mas isso quereria dizer, por exemplo, que uma exposição colectiva 

também não funcionaria a esse nível. 

 

JS – Exactamente, bem observado. Isto é como se fosse uma secção de uma 

exposição. 

 

BM – Uma obra de um artista, pensada e feita para o espaço e contexto que o 

Empty Cube determina. 

 

JS – Agora que falamos de espaço: para qualquer curador, o espaço é 

determinante para a concepção do projecto expositivo e para a sua relação com 

o artista e a obra. Queres fazer um comentário às condições expositivas deste 

projecto?  
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BM – Eu acho que aquele espaço [que foi ocupado pela galeria Bores & Mallo] 

é, de certa forma, um pouco irónico. É um espaço que tem uma história 

enquanto galeria de arte, portanto já lá existe uma memória de um projecto 

deste género, sendo que toda a arquitectura está feita para ser uma espécie de 

white cube, mas nunca o chega a ser. 

 

JS – O próprio apagamento da montra com o vinil. Eu mantive o vinil cinzento, 

só uma vez é que foi branco, porque uma artista necessitou de desenhar nessa 

parede vítrea, e logo a seguir o vinil cinzento foi reposto.  

 

BM – Percebe-se que houve ali uma invasão que quis estruturar aquele espaço, 

tendo em conta os parâmetros daquilo que são as galerias white cube, mas que 

falhou. Falhou, no sentido em que não conseguiu tornar-se completamente um 

white cube.  

 

JS – Mas, no caso do Empty Cube ou no da Galeria Bores & Mallo? 

 

BM – Estou a falar do espaço do projecto Empty Cube como ele está. 

 

JS – Se tivesse montra, nunca teria pegado nele, ou teria tentado eliminar a 

montra. A montra é o que se opõe ao momento do Empty Cube, porque 

permanece, e permanece visível, mesmo com luz ou sem. 

 

BM – Até tinhas outros dados do projecto que não fazem parte dele, porque é 

um espaço contido em si mesmo, não tem fugas. Mas também não é um white 

cube convencional, e é de certa forma um espaço labiríntico, que só permite um 

percurso – assim que chegas à peça, tens de fazer o percurso de volta – e 

portanto há uma data de condicionantes dentro do espaço que podem agenciar 

a forma como os artistas se relacionam com ele. 

 

JS – Isso tem acontecido. 
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BM – Mas mais que o espaço, houve algo que me espantou. Não propriamente 

pela negativa, mas porque esperava vê-lo acontecer no projecto e não vi. Não 

tem tanto a ver com o espaço, mas com uma das condições que determinaste 

para o projecto, e que eu achei que os artistas não abordaram como poderiam 

ter abordado. É a questão do evento durar apenas uma noite. Dura quatro horas. 

Há uma condição temporal ali que me parece tão desafiante quanto a do espaço 

em si.  

O espaço condiciona a obra, o tipo de trabalho que os artistas podem 

apresentar. Mas a questão de a exposição ser um momento muito mais contido 

que as apresentações feitas pelos artistas, seja em galerias, como em 

instituições, é um dado do projecto que eu gostaria de ver abordado por algum 

artista. Não sei se houve, porque, como te disse, não vi algumas apresentações.  

 

JS – O Vasco Barata aproxima-se muito disso. Aliás, das propostas que recebi, 

a do Vasco foi a única que aceitei, porque era um projecto que ele ia realizar e 

que só seria exposto e trabalhado ali. Se não fosse desenvolvido e trabalhado 

ali, nunca viria a expô-lo.  

 

BM – Sim, mas repara: não era um projecto que remetia directamente para as 

quatro horas de duração da exposição, estás a perceber?  

 

JS – Isso vai existir na próxima fase, essa situação particular. 

 

BM – Parece-me estranho é que não tenha acontecido antes. Há uma questão 

quase de desaparecimento e efemeridade, que é muito presente neste projecto. 

 

JS – No projecto da Lara, por exemplo, isso aconteceu. Porque o projecto foi 

todo desenhado na parede, e no dia seguinte não estava lá nada, a parede tinha 

sido pintada e o projecto desapareceu, não sendo reconstituível tal como 

originalmente apresentado.   
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BM – Mas esse era um projecto que estava completamente relacionado com a 

dimensão da sala, e com a espacialidade. Estou a falar de uma coisa diferente: 

o tempo da obra, percebes?  

 

JS – Nenhuma obra até agora foi feita para o tempo da exposição. 

 

BM – Imagina que era uma obra que durava precisamente quatro horas! Há um 

elemento performativo lançado à partida, e que é subliminar. Não é uma coisa 

que todos os artistas tenham que abordar, naturalmente, mas espanta-me que 

nenhum dos artistas até agora tenha agarrado nisso, porque para mim era um 

dado muito evidente. Uma questão que eu achava que os artistas iam encaixar 

imediatamente: “o que é que fazer quando me propõem uma desafio destes, 

sendo que há todo um conjunto de especificidades que me condicionam, e às 

quais vou ter de responder”. 

 

JS – Isso também me pareceu a mim… 

 

BM – Mas porquê?  

 

JS – Pela escolha, e pela discussão curatorial com os artistas.  

 

BM – Não acho, desculpa, eu… 

 

JS – É um projecto que esteve perto disso, mas depois não se desenvolveu 

assim. 

 

BM – João, nem todas as propostas que possam ir ao encontro disto são 

imediatamente interessantes. 
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JS – Pois uma esteve quase lá e não era interessante. Há uma no futuro que 

pode ser interessante. 

 

BM – Mas isso não é algo que possa ser imputado ao comissário, a menos que 

o dado do projecto fosse à partida esse, que pedisses aos artistas o que querias 

era que fosse algo que se relacione com esta condicionante temporal. Mas não 

é essa a proposta. O que dizes é que há um contexto, com aquele espaço, 

aquela duração, aquelas condições, o site.  

E eu não sou a favor de o curador condicionar de tal forma o que o artista está a 

fazer que este se torna uma espécie de “ilustrador oficial” da ideia do curador. 

 

JS – Sim, num instrumento funcional. Passa-se precisamente o contrário. Numa 

situação, era para haver uma obra que se desenvolveria assim, mas depois 

chegámos à conclusão de que a obra poderia não funcionar. Se não 

funcionasse, não haveria problema. Portanto, nem era deceptivo: ia ser uma 

proposta falhada, com uma única oportunidade de apresentação. 

 

BM – Para ter propostas falhadas, mais vale não as ter.  

Mas foi algo de que eu sempre estive à espera, que houvesse um artista que 

agarrasse a questão das quatro horas”, percebes? Senão, estas quatro horas 

acabam por se transformar numa espécie de mensagem de urgência para quem 

quer ver. Também são, é um facto, mas não deixam de ser um desafio que, para 

mim, é muito claro e óbvio como dado do projecto.  

Parti do pressuposto que um artista, quando sabe que vai sair da sua zona de 

conforto, em que está focado no seu trabalho, sem qualquer tipo de restrição a 

qualquer nível… 

 

JS – Do atelier para o espaço expositivo. 
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BM – Exactamente. Está focado na sua produção e, de repente, existe uma 

solicitação externa que diz quais são as condições e uma das condições é que a 

peça durará, enquanto exposição, quatro horas. 

 

JS – Quatro, cinco. 

 

BM – E pensei que muito rapidamente um artista iria agarrar nessa ideia das 

quatro horas. Bom, ainda há-de acontecer, não é?  

 

JS – Estou a trabalhar nisso, e espero que sim. É uma coisa que tem realmente 

uma componente mais performativa, de facto. Performativa mesmo no sentido 

da performance ou da coreografia. Vamos ver como se desenvolve mas só no 

próximo, até porque, no próximo, o espaço só vai existir naquele momento, e 

depois desaparece. 

 

BM – Os dados permanecem. É óptimo falares nisso porque encaixa aqui na 

questão do projecto evoluir. 

 

JS – Já lá vamos. 

 

BM – Não queres saltar para aí já? 

 

JS – Podemos saltar para a pergunta 6: achas que a programação do projecto 

devia ter uma existência predeterminada temporalmente, um tempo limite, ou 

não?  

 

BM – Não vejo porque é que deveria ter. E até te digo mais: não sei se concordo 

que o projecto mude para outro tipo de modelo.  

 

JS – O que é mudar para outro tipo de modelo?  
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BM – Que deixe de ser um espaço com estas características, que deixe de 

acontecer durante quatro horas. 

 

JS – Não se pode transformar? O projecto ou um dia acaba, ou dentro desta 

construção de premissas pré-estabelecidas desenvolve-se internamente. Se for 

possível, pois na altura pode não ser possível ir desdobrando ou desenvolvendo. 

 

BM – Acho que tudo aquilo que for específico do projecto deve manter-se 

enquanto o projecto existir. Se quiseres que o projecto divirja, então se calhar é 

melhor criares um projecto diferente. Não vejo razão nenhuma para não o 

poderes fazer. Mas há uma pergunta subjacente a isso: porque é que o EMPTY 

CUBE deveria acabar?  

 

JS – Pensas que devia ter sido pensado para dois anos, trinta exposições, dez 

apresentações feitas por mim, ou então devia seguir o seu próprio caminho, e 

este determinaria o seu fim?  

 

BM – Não sei porque é que isso teria de ser visto assim.  

Isso podia ser um dado do projecto: o Empty Cube é um projecto completamente 

dependente do espaço onde está, não pode existir noutro sítio qualquer, mesmo 

que tenha as mesmas características. Depois tem que existir ali onde foi 

originalmente apresentado porque esse é um dado importante para o projecto, 

porque há ali uma memória, uma história, um contexto urbano.  

Há uma série de outras questões que poderias ter determinado. Isto é 

específico, e portanto se o projecto não for aqui já não pode ser em mais lado 

nenhum. e como daqui a dois anos já não vai haver hipótese de trabalhar neste 

espaço, o Empty Cube durará dois anos. Isso eu percebo. Mas suponho que o 

Empty Cube enquanto desafio curatorial e artístico tem todas as condições para 

continuar.  

Até mais: tem condições para continuar depois de ti, enquanto proposta, 

enquanto desafio que surgiu de ti, começou contigo, foste tu que definiste as 
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regras. O projecto está feito, está conseguido, mas talvez possa existir quando 

já não o quiseres desenvolver mais, basta que passes o Empty Cube a outro 

comissário. 

 

JS – Isso é uma ideia colaborativa que me agrada muito. 

 

BM – Porque não? Se o projecto está a funcionar, se o projecto tem eco, se as 

pessoas aderem, se existe público, se os artistas respondem, porque é que o 

projecto há-de acabar em ti se um dia não o quiseres? Eu percebo perfeitamente 

que não queiras passar o resto da tua vida a fazer o Empty Cube. Eu não queria. 

Vais ter outras ideias, outros modelos.  

Agora, fazeres divergir o Empty Cube para dar resposta aos teus modelos, acho 

preferível deixares o projecto como uma espécie de herança. Não acho que 

tenha de ter um tempo limite, nem que deva divergir, nem que deva “evoluir”, e 

uso o verbo entre aspas porque isso pode implicar arruinar o que está bem feito 

para fazer outras coisas. 

 

JS – Sim, isso pode acontecer muitas vezes. 

 

BM – O que remete para outra questão, a questão do livro. 

O livro tem a ver com a consistência do projecto, da sua própria memória. Muito 

sinceramente, fazer livros não é fácil no nosso país, implica uma série de 

questões. 

 

JS – Que nem são só financeiras, é a própria distribuição, colocação… 

 

BM – Uma sérir de questões, e uma série de modelos. Que modelo de livro usar 

para o Empty Cube era uma outra questão mas, quanto a se devia haver um 

livro ou algo que se assemelhe a um dispositivo de memória da exposição, não 

só acho que sim, como penso que é fundamental.  
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É exactamente por não haver este tipo de situações e de respostas a este 

problema que a historiografia e a História da Arte Portuguesa está como está. 

Não se sabe quem fez, nem como foi, nem porque foi importante, nem quem 

trouxe… 

 

JS – Eu estava a lembrar-me do livro do projecto Boqueirão da Praia da Galé, 

que o Tropa fez com o Maranha. Pelo menos, deixaram memória de uma coisa. 

 

BM – Ainda bem que falas no Francisco Tropa, porque lembro-me, por exemplo, 

do Boqueirão… 

 

JS – Da Praia da Galé? 

 

BM – Não. Que projecto é esse? 

 

JS – Era um projecto que ele tinha ao pé de Santa Apolónia.  

 

BM – Exactamente. É que eu conheço isso como o Boqueirão da Bica.  

 

JS – Espero não estar enganado. Pensei que era da Praia da Galé, mas se 

calhar não é. 

 

BM – Também não tenho a certeza, porque só falei com o Francisco sobre isso 

uma vez. Mas esse exemplo, como inúmeros outros. 

O Avenida 211 mudou imensas coisas no panorama da oferta cultural em 

Lisboa, não só em termos das oportunidades aos artistas, mas ao público. Estou 

convencido que a documentação e a história daquele espaço não vão ser feitas, 

ou, pelo menos, não com o alcance que merece. E isso, mais tarde ou mais 

cedo, tem consequências dramáticas. Não precisamos de fazer livros de luxo 

nem coisas altamente articuladas para que se faça qualquer coisa que se possa 
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pelo menos consultar. Tu sabes que eu ando a fazer esses artigos para a 

revista, e é assustador! 

 

JS – É aflitivo trabalhar assim. Aliás, eu percebi, pela última edição.  

 

BM – Do Depois do Modernismo em que as pessoas ainda estão vivas e 

podemos entrevistá-las, mas só com muito esforço conseguimos consultar todos 

os jornais da Hemeroteca. 

 

JS – Esse é um dos poucos catálogos de arte portuguesa que eu não tenho, já é 

muito raro agora. 

 

BM – É uma exposição que virou uma página do contexto cultural português. 

 

JS – É a página de viragem, mesmo. 

 

BM – E a coisa foi feita de forma altamente profissional. Há o catálogo, houve 

um dossier de imprensa que saiu para as pessoas e que está disponível. 

 

JS – O Empty Cube por enquanto não tem dossier de imprensa. 

 

BM – São projectos diferentes, em alturas muito diferentes da vida das pessoas 

e da vida dos países. 

Sinceramente, João, há muita gente que acha exagerado, que não vale a pena 

porque existe o site, mas um site não é um livro, e um livro tem outro tipo de 

parâmetros. 

 

JS – Aliás, a minha questão põe-se precisamente porque a existência do site, 

que criei e tento manter, e vai ser desenvolvido – embora mantenha o seu 

aspecto austero e mais focado no texto e nas poucas imagens das obras dos 

artistas. 
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BM – Repara: eu penso que se for possível garantir que o site se mantenha para 

a posteridade, como um livro ou um objecto-livro, e se calhar custar mundos e 

fundos fazer um livro em condições para um projecto destes, e se isso tirar 

fundos para coisas importantes, então mais valia continuar só com o site.  

Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas têm de perceber que vale a pena 

fixar, mesmo que os meios não sejam muitos, fixar condignamente estes 

projectos. 

 

JS – E o livro pode mesmo incluir contribuições a posteriori, ou outros elementos 

que são um contributo para a história do projecto. 

 

BM – O site pode, de facto, ser um contraponto ao próprio livro. O livro tem uma 

estrutura, uma hierarquia, e o site pode ter outro tipo de desenvolvimentos.  

 

JS – Pois, por isso é que eu perguntava se, do teu ponto de vista, a existência 

do site (que é um site bilingue, em português e inglês, não há muitos sites 

bilingues em Portugal de projectos independentes) prolonga ou amplia a 

dimensão do projecto? Como ampliação, como extensão do projecto neste 

momento, pois a acção, o evento tem lugar numa noite e geralmente nesse dia 

está online alguma documentação do projecto e o texto que eu escrevo. 

 

BM – Sim, acho definitivamente que tem um eco positivo, e portanto amplia. O 

site é um site, a exposição é uma exposição.  

 

JS – Claro, são coisas distintas. O site é a documentação-arquivo da exposição.  

 

BM – Aquilo é um projecto contido: naquele espaço, naquelas quatro horas. 

Quem viu, viu, quem não viu já não tem hipótese de ver. 

 

JS – Não pode estar no espaço em presença da obra.  
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BM – Exactamente. Pelo que a hipótese de se accionar esse encontro está 

contida naquelas condições: não há mais. E o site não substitui isso, de todo. 

Mas o site, enquanto lugar, enquanto sede de uma distribuição de informação 

relativa ao projecto e a todos os elementos que o complementam, pode ajudar a 

transformar a memória do projecto e faz todo o sentido.  

É também muito para isso que os sites funcionam e devem existir. Se ele traz 

muito ao projecto? Em termos artísticos não, mas não é essa a sua função; faz 

exactamente o que tem a fazer: guarda uma memória mediada do que ali 

aconteceu. 

 

JS – Nem nenhuma das imagens presentes foram feitas especificamente para o 

site. São imagens de obras ou de partes das obras que estão lá, juntamente 

com o meu texto.  

 

BM – E dá acesso ao texto e à informação em inglês, o que é muito mais do que 

o habitual. 

 

JS – Sim, mas vivemos num mundo em que os contactos já não se restringem à 

nossa cidade, ao nosso país. 

 

BM – Exactamente. O que quer dizer que tens essa ambição. Mas podias não 

ter… 

 

JS – Tenho essa ambição, porque penso que é útil que o trabalho dos artistas, 

mesmo de forma tão redutora, ou reduzida tal como é apresentado no site, 

chegue não só a outros artistas, como a outros. Quando digo redutora, é por 

serem cinco imagens, ou quatro imagens e um mpeg, poderão ser seis no 

futuro. 

 A nova versão do site tem um novo projecto arquitectónico, que está a ser 

concebido para o espaço, um texto, que eu pedi ao Delfim Sardo, sobre 
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identidades de espaço e um novo espaço dentro de um espaço de arte 

contemporânea que já existe, mas não terá contribuições de artistas, pois o site 

não tem uma dimensão de prolongar artisticamente o que está a ser feito no 

espaço físico.  

 

BM – Deixa-me só interromper para dizer duas coisas. 

Primeiro, quando falei em ambição, não era no sentido pejorativo, mas no 

sentido de que tens a noção de que essas coisas se passam também noutro 

plano, que é extra-local e pode portanto chegar a outras geografias. Logo, acho 

muito bem que te disponhas a fazer isso, porque traz vantagens a diversos 

níveis.  

Depois, há de facto aí um dado que tu lançaste, e que eu estava a guardar para 

mais tarde, mas que creio poder dizer já: o desafio que colocas ali é 

eminentemente artístico, tudo bem, mas é também um desafio curatorial. Tem 

toda a lógica que estejas a fazer uma tese à volta disso, porque esse é um 

projecto que questiona os processos, bases e estruturas da curadoria. Ou seja: 

se ele podia ser de certa forma ampliado, talvez fosse, a meu ver, por essa via. 

 

JS – Por haver outros curadores a trabalhar? 

 

BM – Não só por isso, mas também por haver reflexão sobre as condições 

curatoriais que reuniste, e que estão presentes no projecto. E se deixares que 

cada comissário transforme as condições do projecto, então ficas sem ele. 

 

JS – Não, não. 

 

BM – Mas é possível reflectir sobre o projecto, em termos de curadoria e num 

diálogo eminentemente curatorial, uma coisa que obviamente não interessa à 

generalidade do público das artes plásticas, mas interessa a uma faixa desse 

público. 
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JS – Sim, a nós interessa. Pretendo abordar o processo curatorial.  

Não será assim tão diferente fazer uma exposição num espaço maior, com 

maior duração de tempo, mas há um dado momento em que aparecem essas 

limitações, e essas limitações geram outro tipo de respostas, desafios e de 

funcionalidade, entre artista e curador. E o grau de confiança entre artista e 

curador na discussão,  acaba por enriquecer, por um lado, porque os 

constrangimentos começam a avolumar-se.  

E esses constrangimentos, aqui não usados no sentido negativo, começam a 

aparecer de facto nos limites: limite do tempo, limite do espaço, limite que está 

relacionado com a obra que o artista está a produzir, especialmente nos artistas 

mais jovens, que tentam ultrapassar o equilíbrio, mesmo dentro de um ponto de 

vista experimental. 

De certo modo, muito experimental. Até chegar ao espaço, tudo se passa de 

fora. Só quando a coisa chega lá dentro, como quando o desenho começa a ser 

feito na parede, é que há consciência da dimensão quase doméstica do espaço. 

São 3 x 3 x 3 mt de espaço, o próximo terá 3,30 mt de aresta, são mais trinta 

centímetros, o que funcionalmente é melhor, mas é um espaço ainda pequeno. 

Quando digo espaço doméstico, é mesmo no sentido de ser quase uma divisão 

da casa. 

 

BM – O site pode ser um bom modelo para explorar essa vertente curatorial do 

projecto, o pensamento que este modelo pode inspirar sobre a prática curatorial, 

sobre o posicionamento que adoptaste perante este problema.  

Obviamente haverá sempre pessoas que o acham terrível, porque aquilo 

condiciona imenso os artistas. Por outro lado, haverá outras que acham que 

nem todos os projectos se têm que adaptar à obra. Há espaço para tudo, e 

criticar o projecto nesse sentido, de certa forma, parece-me querer negar o 

projecto em si. 

 

JS – Agora, já que estamos a falar de curadores o que é para ti essencial na 

relação que, como curador, estabeleces com os artistas?  
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BM – Não sei muito bem a que nível estás a pôr a questão, mas… 

 

JS – Já pus esta questão aos artistas, o ponto de vista deles. Eu sei o que é 

essencial do meu ponto de vista, e gostava de ouvir o teu.  

O que é essencial quando se estabelece uma relação com um artista para um 

novo projecto?  

 

BM – Acho que é necessária, de certa forma, uma espécie de generosidade 

mútua. A partir do momento que estabeleces que as obras que vão estar aqui 

são para este espaço, para este tempo, e feitas de propósito, sabes que vai 

haver produção específica para responder ao projecto, e essa produção 

específica, de certa forma, tem tendencialmente que te incluir, porque tu és o 

curador da exposição. Portanto, partilhas essa responsabilidade com o artista. A 

partir do momento em que aquilo é um espaço que tem uma assinatura que 

também é tua, enquanto projecto e enquanto alguém que está presente. 

 

JS – Eu costumo dar um exemplo que já usei numa mesa-redonda: o processo 

curatorial, para mim, é como andar na praia lado a lado, até ao momento em que 

há dois passos (os do artista) que se adiantam.  

Depois, há ainda um último momento de liberdade em espaço expositivo, de 

abertura do artista sobre a sua própria obra. Aliás, isso aconteceu com o Vasco, 

em que há um desenho na parede que eu nem sabia sequer que ia lá estar, e 

que segundo ele terá sido despoletado pelo texto que eu escrevi enquanto ele 

estava a trabalhar conceptualmente para o projecto. O que aconteceu foi que 

texto estava fechado, ia ser traduzido, e ele quando chega, porque parte da obra 

dele foi desenhada no espaço, gerou ainda um último desenho, referenciado, 

digamos que metaforicamente, no texto. Cheguei, e tive a surpresa de estar lá o 

desenho. Isso parece-me interessante, do meu ponto de vista: ainda haver um 

último espaço.  
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BM – Pois, estes processos normalmente devem ter uma margem de manobra 

capaz de encaixar esse tipo de atitudes. Às vezes pode correr bem, outras não.  

 

JS – Mas ali também não é uma antológica que se está a fazer, não é uma 

exposição analítica. 

 

BM – Podia ter corrido mal no sentido em que pensavas que aquela peça, 

aquele novo desenho, destruía completamente o que estava feito. 

 

JS – Podia perfeitamente. Há nisso um grau de risco. Já aconteceu uma vez, 

mas não no Empty Cube. Foi com outro artista, há uns anos. 

 

BM – Isso é muito complicado, porque existem muitas formas de fazer curadoria, 

e muitas filosofias curatoriais.  

Qualquer de nós tem o seu modelo e estabelece um conjunto de regras que 

considera confortáveis para o exercício da curadoria - aquilo que acreditas 

verdadeiramente que a curadoria deveria ser. Isto não implica que não haja 

flexibilidade suficiente para, perante a especificidade de cada um dos projectos 

ou das solicitações que te são propostas, adaptares a tua filosofia curatorial às 

necessidades do projecto. Quer dizer, em qualquer situação, não há muita 

margem de manobra. 

 

JS – Sim, acho que tem que haver sempre margem de manobra, e que isso tem 

que ser pré-acordado. 

 

BM – Eu, em todos os trabalhos que fiz enquanto curador (que não foram 

muitos, é um facto), já percebi que tive que me posicionar perante esses 

desafios com as diferenças que a solicitação me exige, quer seja porque o 

espaço é x, quer seja porque a orgânica da instituição que me acolhe é y.  

E o que é que eu quero dizer com isto? Acho que a grande maioria dos modelos 

curatoriais são possíveis e, se estivesse no teu lugar, aquilo que esperava e 
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espero é que se consiga trazer uma grande dose de generosidade para dentro 

do processo. 

 

JS – Isso, acho que tenho encontrado. Aliás, tal ficará patente nas entrevistas 

aos artistas, que já estão feitas. 

 

BM – Não vou falar daquelas condições como gostar do artista. É óbvio que se 

convidas é porque confias. 

 

JS – É curioso que fales nisso, porque geralmente o interesse parte de mim e 

das propostas que me foram feitas, a única que aceitei foi a do Vasco Barata, 

mas todos os outros artistas fui eu que os escolhi.  

Aliás, a Lara Morais nunca tinha feito uma exposição individual na vida, e fez a 

sua primeira exposição pós-escolar por uma noite. Foi irónico, e fui criticado por 

isso. Diziam que estava a usar uma artista absolutamente verde, que nunca na 

vida tinha feito uma exposição fora da escola, mas eu tinha conhecido o trabalho 

dela numa exposição colectiva, interessei-me, quis falar com ela, e gerámos um 

projecto.  

Há três artistas sobre cuja obra eu tinha dúvidas. O primeiro de todos era o João 

Seguro: fui ver a sua primeira individual na Lisboa 20, havia lá coisas que se 

calhar era eu que não percebia, cheguei a essa conclusão, consultei o portfolio e 

a partir daí propus-lhe um projecto. Ainda não havia Empty Cube, que viria a 

nascer precisamente durante esse projecto. Propus que fosse feito naquele 

espaço, onde já tinha sido feito um projecto só por uma noite, mas nesse caso 

era uma obra com carácter performativo específico, do André Sier. Combinámos 

fazer esse projecto, que se desenvolveu mesmo como uma proposta entre 

curador e artista. Ele achou que não ia trabalhar, em termos escultóricos, numa 

coisa que constrangesse o espaço por tão pouco tempo. Daí resultou a escultura 

que ele fez, e tudo o que se desenvolveu naquela noite. Aquela escultura pode 

estar noutro lado; está no meio da galeria onde ele trabalha agora. Para mim 

perde todo o sentido ali, porque originalmente as pessoas tinham meio metro 
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para andar à volta da escultura, e havia um sítio com um espelho onde as 

pessoas podiam ver algo que estava por baixo da peça.  

E fazia muito sentido até em termos de duração, de tempo, porque a exposição 

foi bastante visitada. Lembro-me que a dado momento, uma e meia da manhã, 

ainda havia gente a querer ver, e o Empty Cube não tem um registo fiscal, por 

isso se viesse a polícia e sem horário para funcionar, nem nada legalmente 

exigível… e eu comecei a ficar um pouco tenso, porque havia pessoas a 

quererem ver e o tempo estava a esgotar-se! 

 

BM – Lá está, é um dado do projecto. 

Mas, João, sinceramente isso é o que eu acho fundamental: a generosidade de 

ambas as partes que tem de resultar numa situação em que convergem 

interesses e objectivos. 

 

JS – Pois é, é um trabalho conjunto. 

 

BM – Eu sempre fui defensor de que o curador é um autor. E estou 

completamente convencido de que não há problema algum em considerar o 

curador um autor. Não é um artista, mas um autor. Quando se está a trabalhar 

com um curador, não se está a trabalhar sozinho, e quando não se está a 

trabalhar sozinho tem que existir uma plataforma de encontro para os 

intervenientes. Se as pessoas à partida aceitam esse tipo de situação, então têm 

que arranjar espaço para convergir e sem esse espaço de convergência… 

 

JS – Torna-se estéril. 

 

BM – Não só se torna estéril, como até se reflecte na própria exposição. E 

depois as pessoas ficam tristes. [risos] 

 

JS – Queres fazer mais algum comentário ao projecto, que tenha ficado para lá 

destas perguntas? 
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BM – Olha, a questão de achar que, pela sua especificidade, o teu projecto dá 

um flanco óptimo para discutir a curadoria. Eu sei que esse não é o teu objectivo 

primordial, mas, se é que poderia acontecer mais alguma coisa relacionada com 

o projecto que eu acho que ia gostar muito de ver desenvolvida, era algo desse 

género. 

 

JS – Talvez depois de iniciar esta segunda fase, que tem um grau de risco 

grande, pela especificidade do espaço. 

 

BM – Pois, agora ainda cria mais problemas. 

 

JS – Agora cria mais problemas, mas esse é precisamente o desafio. 

 

BM – Cria mais problemas curatoriais. E como nós praticamente não temos 

plataformas para discutir a curadoria, e temos gente demais para Portugal 

interessada em discutir e debater os processos curatoriais… 

 

JS – E até alguma gente nova a trabalhar. 

 

BM – Acho que faz sentido que isso seja discutido em termos concretos. E este 

projecto é uma boa oportunidade para isso mesmo, porque tem problemas 

curatoriais concretos: podemos partir dele para discutir a curadoria no geral, ou 

até divergir dele para ir buscar outros modelos, outras coisas. Ter alguma coisa 

de concreto que podemos agarrar, e sobre a qual nos podemos debruçar, já é 

um bom começo. 

 

JS – Não tem havido, nem do ponto de vista editorial, nem em termos de 

conferências, mesas-redondas. As coisas divergem sempre para campos 

laterais, ou muito próximos, mas não concretamente. 
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BM – Já formámos perto de cem curadores em Portugal. 

 

JS – Exactamente.  

 

BM – Cem curadores é já uma comunidade muito significativa de pessoas. 

 

JS – Sim, há uma série de gente a trabalhar em áreas diversas. 

 

BM – E esses são os formados. Depois há todos os outros que, não sendo 

formados, também têm muito interesse neste assunto. 

 

JS – É entrevistado aqui um curador não formado, que foi curador independente 

e é agora curador numa instituição, o Miguel Wandschneider, precisamente 

nessa dupla condição. E o outro é o Hugo Dinis, por ter uma perspectiva não só 

da curadoria, mas também do interesse pelas artes visuais, diversa da tua. 

Tentei abrir o leque das entrevistas para quem está de fora, tem outros 

interesses e tem acompanhado o projecto. Para mim, para os artistas, e para o 

projecto.  

Bom, antes de te convidar para fazer o Colóquio do Empty Cube, daqui a três 

anos, queria agradecer-te a entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 106 

Entrevista a Hugo Dinis, 3 de Março de 2009 
 

João Silvério – Hugo, obrigado por teres aceite o convite para a entrevista. 

Quais são as tuas impressões do que conheces sobre o programa do Empty 

Cube? 

 

Hugo Dinis – Impressões de uma forma geral? 

 

JS – Gerais, mais específicas, em aberto. 

 

HD – Sempre me pareceu não haver uma coerência na escolha dos artistas, o 

que me agradava. Havia pontos de ligação, mas eram dados pelo espaço e pela 

forma como o trabalho dos artistas se adaptava a ele.  

Isso agradou-me imenso, não em termos de projectos individuais, mas pela 

forma de encarar o espaço como algo de mais espontâneo, mais aberto aos 

vários intervenientes. Porque incomoda-me quando os espaços exibitivos que 

visitamos são muito claros na sua programação. 

 

JS – Condicionados. 

 

HD – Condicionados, sim. Numa linha de programação de só escolher artistas 

que trabalham o espaço pictórico. 

 

JS – Não, trabalho por meios, por desenho, fotografia, pintura, instalação, etc… 

 

HD – Sempre me agradou esse lado versátil que tinhas em relação a um espaço 

fechado e limitado. Sim, porque o espaço é limitado, mas depois as escolhas 

nunca seriam limitadas. 
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JS – Pois, esse é um dos pontos que me interessam.  Na conversa prévia a esta 

entrevista falámos de como eu trabalho a partir dos processos de trabalho dos 

artistas, não apenas da obra final. 

 

HD – Mas podia acontecer fazeres uma escolha de artistas com processos de 

trabalho similares, o que não aconteceu. 

 

JS – Afinidades? Não. O que prefiro é precisamente a diversidade e a escolha. 

Algo mesmo em aberto, num certo domínio experimental que o espaço também 

tem. Bom, isso levanta uma questão que já coloquei aos artistas: enquanto 

curador, como encaras os meios disponíveis para trabalhar no projecto, sabendo 

que o artista não dispõe de verba para a produção da obra?  

 

HD – 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 até óbvia em todo o lado.  

O que é um facto é que o prestígio e a visibilidade que um projecto como o 

Empty Cube pode dar, me parecem vantajosos.  

 

JS – No caso de uma artista em particular, a Lara Morais, ela não tinha 

projecção nenhuma, pois tinha acabado de sair da Maumaus e esta foi a 

primeira exposição individual da sua vida. Foi um caso muito singular e o único 

projecto site-specific, o que levanta outras questões. 

 

HD – Eu acho que esta afinidade, de poder fazer-se um projecto em que as 

pessoas – o artista, o curador e, depois, o público – acreditam, faz sentido 

mesmo sem o dinheiro e pode funcionar. O que me incomoda, quando se 

convidam artistas para fazer projectos, é quando só há interesse da parte de 

quem convida e, portanto, parece que se esquece do verdadeiro mundo do 

artista. Aqui, é tudo feito em perfeito paralelo, em comum, a duas partes e, por 

isso, tudo se torna muito mais vantajoso. 
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JS – Como sabes, o projecto caracteriza-se por uma apresentação única, 

durante quatro ou cinco horas, aquilo que seria habitualmente o tempo da 

inauguração. Tendo em conta que a visibilidade da obra é importante para 

qualquer artista ou criador, que consideras poder ganhar-se ou perder-se dentro 

do contexto actual da arte contemporânea? Ou seja, a duração de uma noite 

poderá ser limitativa no âmbito de uma visão mais alargada do trabalho de um 

artista? 

 

HD – Não, antes pelo contrário: como os projectos são feitos para aquela noite, 

os artistas devem fazer os devidos ajustes no seu trabalho.  

Além disso, o testar, sobretudo, os modos de apresentação, parece-me, de 

facto, uma vantagem para o artista. 

Porque esta não é uma exposição individual como numa galeria de arte, numa 

instituição ou num museu, onde há muito mais em jogo: o que ali me agrada é 

que o artista também se pode testar, e ganhar com essa visibilidade de uma 

noite. Também é muito interessante o facto de correr riscos. O artista pode 

ajustar o seu método de trabalho a particularidades específicas daquele espaço.  

 

JS – Sim, isso aconteceu na maior parte dos casos. 

 

HD – Penso que os artistas muitas vezes têm, não sei se é metodologia, mas é 

um vício, ganham vícios muito facilmente. Conheces bem o João Queiroz?  

 

JS – Conheço. 

 

HD – Ele foi meu professor nas Belas Artes, e ele sempre disse, a respeito do 

desenho, que aquelas pessoas que fazem desenhos sempre muito bem feitos, é 

porque sabem mesmo fazer aquilo. E quando estão sempre a destruir aquilo que 

sabem fazer, tudo se torna muito mais interessante, porque estão sempre a 

jogar. 
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JS – O processo está em aberto. 

 

HD – Está em aberto, estão sempre a jogar naquilo que não sabem. 

 

JS – Esses resultados vêem-se ao longo de quatro, cinco anos, quando os que 

fazem o aparentemente “bem feitinho”, porque isso também é difícil de definir, 

começam a ver a sua obra resvalar para a receita ou a repetição. A receita nem 

sempre é má, se for bem aplicada, isso quase nos levava para a culinária. Mas a 

repetição leva imediatamente a perceber que, dali para a frente, há um 

esgotamento. É pouco provável que haja um avanço. 

 

HD – E eu percebo perfeitamente isso no desenho, não só porque o desenho é 

um processo directo de trabalho, mas também porque é uma forma de escrita, 

em que estás sempre a destruir o gesto que fizeste anteriormente. Em termos de 

processo de trabalho, os artistas podem ver esse espaço de uma noite como um 

clique para tentar introduzir uma metodologia diferente.  

 

JS – Ou para fazer algo lateral à sua metodologia. Gosto muito deste termo 

lateral, que implica fazer algo diferente, mas paralelo. Para qualquer curador, o 

espaço é determinante em termos de 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?  

 

HD – Eu penso que, à partida, um espaço não deve determinar se fazemos uma 

boa ou má exposição. Maus espaços podem dar boas exposições, tudo depende 

da forma como se olha para eles. 

Neste caso, não sei se o mérito está maioritariamente no curador ou nos 

artistas. Penso que os artistas fazem isso de forma mais luxuosa ou requintada 

do que os curadores, não sei se por terem um domínio, uma abordagem 

diferente do espaço. 
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JS – Não sei se concordo, porque há artistas que sim, e outros que não: uns têm 

grandes dificuldades em lidar com o espaço, enquanto há outros como o José 

Pedro Croft, que domina o espaço muito bem, mas ele é escultor, não é? Mas ali 

naquele espaço, o que pensas das condições? 

 

HD – Para mim, qualquer condição é condição para fazer um bom trabalho. 

Aquele é um espaço delimitado, não só por ser pequeno. E, na minha opinião, 

os artistas e os projectos que tenho visto conseguem discutir muito bem esse 

espaço. Estou a lembrar-me do João Seguro, por exemplo. 

 

JS – Aliás, o João Seguro é um caso paradigmático, porque o Empty Cube não 

existia quando ele começou a fazer o projecto. Surge a meio do projecto do João 

e foi quando percebi que a metodologia dele também funcionava. É possível 

tentar fazer um formato, ou modelo para ter um processo experimental com 

outros artistas a partir dali. Quando ele faz o projecto, ainda não há site, nem 

Empty Cube, nem logótipo, nem nada. 

 

HD – Sim. Estou a lembrar-me da Ana Pérez-Quiroga, do uso que faz de mesmo 

espaço de alguma forma mais documental, mais tradicional. É, de facto, um jogo 

bem feito de exposição de um objecto que foi feito para o espaço. 

 

JS – Isso foi um processo muito bem negociado entre nós os dois, e que 

resultou optimamente. Houve uma altura em que achei que ela não devia ter 

posto o texto, ela achava que sim. Houve quem não gostasse de ver o texto, em 

termos de ocupação do espaço, mas resultou muito bem. E acho que potencia 

muito o trabalho dela, e esse é o essencial. 

Agora, outra questão: o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que permite 

uma visualização do projecto do artista e a apresentação do texto do curador 

(para já, têm sido sempre textos meus, no futuro pode não ser assim). Do teu 
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ponto de vista, até que ponto a existência do site prolonga ou amplia a dimensão 

do projecto?  

 

HD – Eu gosto de pensar o site como uma forma documental, o documento que 

fica depois daquele projecto de quatro ou cinco horas. Isso é muito interessante, 

porque também podia haver, da parte dos artistas e de ti próprio, esse lado 

documental, ou seja, organizar um documento de uma coisa que passou, que 

nos ligava à performance e ao lado das fotografias.  

Isso interessa-me em termos de história da arte, perceber como é que os 

projectos se resolveram e ter uma visão ampla desse mesmo projecto. Acho que 

o site é uma coisa que não só dá visibilidade aos projectos como também pode 

ser, enquanto documento, um projecto em si. Penso que nunca foi feito, porque 

é sempre usado na vertente documental, não é? 

 

JS – Não sei se não será usado assim no futuro. Para já, ainda é documental. 

Achas que a programação do projecto devia ter uma existência predeterminada 

temporalmente, um tempo limite, ou não? 

 

HD – Não, acho que não. Agrada-me esta ideia de pensar que é um projecto em 

aberto, e que se esgotará quando se esgotar, ou seja, quando houver factores 

externos que o esgotem, ou quando decidires que está esgotado. Esse tempo 

limite não determina à partida o que é o projecto, penso eu.  

 

JS – Esta pergunta foi introduzida porque alguém a meio da programação, na 

terceira ou quarta exposição, que devia ter um tempo de duração, ou seja, fazer 

alguns projectos e a partir daí tirar uma conclusão. Nunca tinha pensado nisso 

assim, para mim era um projecto em aberto, até o dia em que o projecto se 

esgota. Por exemplo, o Bruno Marchand na entrevista deu-me uma ideia: passar 

o Empty Cube a um outro curador, que introduziria um outro programa, um outro 

processo. 
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HD – O que me parece engraçado nessa ideia do Bruno é que sendo o espaço 

do Empty Cube um conceito fechado, limitado àquelas quatro horas, é também 

muito dado a aberturas. Obviamente está conotado contigo e com a tua forma 

de resolver as questões, mas a esse mesmo objecto podem ser dadas leituras 

diferentes, não só por parte dos artistas, mas também por outros 

programadores. 

 

JS – Isso é uma boa perspectiva para o futuro. A eventual publicação de um 

livro sobre os projectos apresentados é para ti um factor importante, dentro do 

âmbito do projecto?  

 

HD – Não sei se “importante” será a palavra, mas parece-me “interessante”. Ou 

seja: tal como o site vem acrescentar ao projecto do ponto de vista documental, 

o livro também poderá ter essa conotação. O que se calhar poderá ser mais 

interessante, ou mais importante, é que a edição também seja um projecto em 

si. 

 

JS – Sim, não é só passar o site para livro. 

 

HD – Pedir aos mesmos artistas para fazerem outras interpretações do espaço 

editorial, ou seja, passar o Empty Cube, em vez de ser um espaço quadrado, 

branco. 

 

JS – É quadrado e branco, por um lado, e intangível. Bom, intangível não é bem, 

pois a Internet não é propriamente intangível, mas existe nestes dois espaços.  

 

HD – Por acaso não é branco, o site, pois não?  

 

JS – Agora é. 

 

HD – Mas era beige, não era? 
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JS – Era.  

 

HD – Se calhar, pode ser engraçada essa passagem, de teres um livro como um 

espaço. Um Empty Cube, um espaço vazio, e depois gerir esse lado 

documental, mas não exclusivamente. 

 

JS – Depois, a ideia era o livro ser um projecto dinâmico. Isso é algo que ainda 

não percebo bem, terá outras colaborações e não será centrada no meu 

trabalho curatorial. Será mais uma forma de abrir o âmbito do projecto. 

Consideras que este modelo pode ter continuidade, ou, pelo contrário, achas 

que deve ter um momento de evolução em termos conceptuais e espaciais?  

 

HD – Acho que isso deve ser determinado pelos artistas que vais convidando, 

ou seja, não me parece que essa evolução possa ser predeterminada. 

Obviamente, isso deve ser natural numa linha de pensamento que não é sempre 

a mesma, onde as coisas se vão alterando e ajustando. Depois podes sentir a 

necessidade de ter outros artistas, outras perspectivas, ou apenas mais um 

ponto, mais um acrescento dentro desse espaço aberto que falámos no início.  

 

JS – Sim, tem a ver com o agora, quando o próprio espaço passar a só existir 

por uma noite, dentro de outro espaço que já tem uma identidade. Mas isso são 

questões a posteriori.   

O que é para ti essencial, dentro do processo curatorial, na relação que 

estabeleces com os artistas?  

 

HD – É uma negociação. Eu senti isso sobretudo quando trabalhei com o João 

Leonardo e com a Carla Cruz. Deve haver vários tipos de perspectivas de 

curadores sobre a forma como expõem e tratam com os artistas, uns são mais 

controladores, outros mais liberais. Mas sempre me pareceu ser uma questão de 

ajustar ou negociar com o artista, dentro da medida do artista. Nunca faço 
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imposições: se o artista quer conversas semanais comigo, temos conversas 

semanais; se ele não quiser, não as temos de todo. Quer dizer, não é bem 

assim. 

 

JS – Não pode haver total perda de controlo.  

 

HD – Não obstante, acho que a exposição é em última instância do artista mas o 

curador pode assinar também. Mas deve haver sempre essa vertente negocial. 

E ser um intermediário entre o artista e o público. Não digo “intermediário” como 

tradutor ou educador… 

 

JS – Talvez mediador. 

 

HD – Mediar as duas entidades para que as coisas funcionem. Penso que ao 

artista escapa a tratar o lado do público, cabe ao curador chamar-lhe a atenção, 

de alguma forma a colocar o público em jogo também.  

Creio que o curador tem a obrigação de estar do lado do artista, mas também do 

lado do público. Sinto muito isso agora que trabalho na Galeria 111, sobretudo 

com os artistas nas exposições. Durante as montagens, dou muito espaço aos 

artistas, para que eles possam delirar, pensar sobre a montagem. Depois 

quando descem à terra, ou seja, quando olham para o público, é que me 

perguntam o que eu penso. Essa posição parece-me muito interessante. A 

relação com o artista é muito próxima e o curador deve desempenhar o papel de 

público nessa relação. 

 

JS – Deve ter o recuo necessário, ou possível. 

 

HD – Já me aconteceu encantar-me com um artista, sobretudo em termos de 

montagem, de metodologia, e depois dificilmente me poder afastar como 

público, para avaliar ou julgar o trabalho. Chego a defender excessivamente o 



 115 

artista devido à proximidade, e depois fico a pensar que, afinal, o trabalho dele 

não é assim tão pertinente, ou que não resultou assim tão bem. 

 

JS – Esse ponto é importante. 

 

HD – Depois, torna-se difícil olhar para o trabalho como público. 

 

JS – Mas ter um afastamento é como ter um olhar sobre ti próprio e o trabalho 

que se desenvolve com o artista. Há mais algum comentário que te ocorra a 

respeito do projecto Empty Cube? 

 

HD – Enquanto acompanhava as tuas escolhas estive sempre à espera que 

houvesse alguém que usasse o espaço exterior do Empty Cube. Não estou a 

falar do espaço social, ou da rua mas também o político. Aquele espaço em que 

tudo é permitido. Sempre pensei que pudesses escolher um artista que tocasse 

nesse ponto. Não sei como é agora com a Rita GT.  

 

JS – A Rita GT estava nesse caminho, mas mudou o projecto e não vai 

acontecer. Contudo, essa ligação com o espaço público aconteceu com a Ana 

Pérez, com aquele folheto-objecto que ela desenvolveu, embora isso seja do 

espaço para fora. 

 

HD – Eu conheço pouco a zona de Xabregas, mas parece-me um bairro 

particularmente estranho em Lisboa. 

 

JS – É um bairro operário com uma tradição histórica muito interessante. Foi 

paço real desde o século XIII, na passagem do século XIX para o XX, foi 

instalada a linha do comboio, da Mitra; estiveram lá estabelecidas várias 

empresas e teve uma vida de bairro social muito frutuosa durante um 

determinado tempo. Depois decaiu; pouco se passa ali à noite.  
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Daí a questão das inaugurações simultâneas, que é abordada brevemente na 

tese. O evento é de apenas uma noite e geralmente coincidente com as 

inaugurações da Filomena Soares embora uma vez não tenha sido, e não 

deixou de haver visitantes. 

Mas não houve até agora, de facto, um artista que tenha usado o espaço 

público, até por opção minha, em relação com o cubo. 

 

HD – Nessa relação que mencionaste com a Galeria Filomena Soares, pareceu-

me estranho uma exposição num determinado espaço, e quase não acorrer a 

ela o público desse próprio local. Quer dizer, calculo que a inauguração é 

obviamente feita à noite, não há pessoas na rua. 

 

JS – Há muito pouca gente na rua. 

 

HD – E não houve também, da parte de nenhum artista, esse cuidado. Pensei 

que a Ana pudesse ter esse cuidado, não em chamar esse público para dentro 

do Empty Cube, mas de alguma forma alertá-lo para o que acontecia ou podia 

estar a acontecer ali. 

 

JS – Essa negociação no espaço público não aconteceu. 

 

HD – Pareceu-me que por estar colada às inaugurações da Galeria Filomena 

Soares, que o público seria sempre o mesmo. 

 

JS – Mas não é. Havia sempre algum público que transitava para ir à Filomena, 

e algum público que transitava para ir ao cubo. Essa negociação na cidade 

realmente não ocorreu.  

 

HD – Mas interessa-te essa ligação? 
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JS – Interessa. Terá que haver um projecto que faça essa ligação. É possível 

que continue a acontecer este ano, com um projecto de carácter mais 

performativo.  

Aliás um dos artistas que convidei é coreógrafo e performer, e há também um 

artista plástico muito ligado à performance. Ainda estou à espera que aceitem o 

meu convite, mas os artistas são o Miguel Pereira e o André Guedes, o que 

pode trazer uma nova dimensão ao projecto, até pelo seu processo de trabalho.  

 

HD – Sempre tive vontade de te perguntar se era premeditado nunca escolheres 

ninguém da área da performance. 

 

JS – Não, não foi premeditado. O convite ao André Guedes já foi feito há muito 

tempo, e ele teve uma saída com muita graça, disse: “eu quero ser sempre o 

último do projecto”, e eu repliquei que então, por altura do penúltimo, 

começamos a conversar. Não sei se foi por algum receio, ele também tem uma 

agenda muito preenchida, mas é um artista com quem quero muito trabalhar. O 

Miguel Pereira, pelas características específicas do seu trabalho como 

coreógrafo e performer, que tem sempre a ver com o espaço e a ligação com o 

público. 

 

HD – Então, esse teu afastamento em relação à performance não tem a ver com 

o facto de o projecto durar quatro horas. 

 

JS – Não, pelo contrário. Houve sempre a expectativa de chegar lá, e até um 

projecto, que não teve continuidade, em que haveria uma dimensão 

profundamente performativa e de ligação com a rua. Isso não ocorreu, mas 

espero que ocorra no futuro.  

Mas bem observado, é sempre bom ouvir alguém de fora, é precisamente por 

isso que os convido. Obrigado pela entrevista.  
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Entrevista a Miguel Wandschneider, 5 de Março de 2009  
 

João Silvério – Miguel, quais são as tuas impressões gerais, ou específicas, a 

respeito do que acompanhaste do projecto Empty Cube?  

 

Miguel Wandschneider – Vi as exposições do Daniel Barroca, da Lara Morais e 

da Ana Pérez-Quiroga. Terei acompanhado menos de metade do projecto, se 

considerarmos que há um preâmbulo, a exposição do João Seguro, que eu 

também não vi. Portanto, tenho uma relação mais ou menos ocasional com o 

projecto. Que impressões me ficaram? Imensas, isso é uma pergunta para uma 

conversa só… A primeira impressão foi muito positiva e independente do meu 

juízo sobre cada um dos projectos apresentados, ou seja, não influenciada pelo 

juízo de valor sobre cada um dos artistas em particular e os projectos concretos 

apresentados.  

O projecto cumpre um conjunto de funções muito importantes no contexto 

lisboeta, funções que têm sido pouco consideradas no panorama actual dos 

espaços de divulgação da arte contemporânea. Concretizando: o contexto está 

particularmente desfalcado de espaços e projectos que saiam da alçada, seja do 

circuito institucional, ele próprio a passar desde há vários anos por uma crise 

preocupante, seja do circuito galerístico, que também não me parece estar em 

grande forma. Contudo, houve uma época, não tão longínqua quanto isso, nos 

anos 90, em que os artistas se auto-organizaram e criaram um conjunto de 

iniciativas, muitas delas tomando a forma de exposições. O contexto era 

particular, havia artistas sem acolhimento, nem no sistema institucional, o que 

não era de estranhar porque eram muito jovens, nem no sistema galerístico, o 

que já é mais interessante como questão a pensar. As galerias que, na primeira 

metade dos anos 90, existiam em Lisboa e no Porto estavam muito pouco 
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abertas aos artistas a surgir em cena, porque muito hegemonizadas – não direi 

monopolizadas – pelos artistas das gerações anteriores e, muito 

particularmente, da geração que se tinha afirmado nos anos 80. 

 

JS – Essa situação quase se prolongou até ao ano 2000, não é?  

 

MW – Sim. Com a geração do João Onofre, do Vasco Araújo, da Filipa César, 

da Leonor Antunes esbate-se completamente e, neste momento, assistimos a 

uma situação inversa, que é a excessiva abertura das galerias, em especial as 

novas, a tudo o que é jovem artista que mexe. E quando digo “que mexe”, não 

estou a dizer que são interessantes, apenas que produzem obra: saem das 

escolas, produzem obra, ganham prémios. Houve também uma proliferação de 

prémios e, portanto, estar num prémio não é, na maior parte dos casos, um 

aferidor interessante da qualidade e do interesse de um determinado jovem 

artista. Portanto tudo o que vem à superfície, num Antecip’arte, num EDP 

Jovens Artistas, num BES Photo, num Prémio Jovens Pintores Fidelidade 

Mundial, ou outro qualquer, é cooptado por uma galeria, sobretudo por galerias 

emergentes, com uma vida curta ainda. Mas a situação que se vive desde há 

vários anos não criou o sentimento, por parte dos artistas, da necessidade de se 

auto-organizarem. 

 

JS – Isso acontece mais no âmbito do Porto, não é? Aliás, aconteceu sempre: o 

nascimento da associação Árvore, os “Quatro Vintes”, há uns anos… 

 

MW – Sim, mas nos anos 90 esse segmento de artistas auto-organizados ou 

auto-mobilizados foi muito mais expressivo em Lisboa do que no Porto.  
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JS – Fruto, em grande medida, do trabalho do Paulo Mendes. 

 

MW – Paulo Mendes e não só: Paulo Carmona, Pedro Cabral Santos, Carlos 

Roque… O próprio Toscano, o Estrela, o Miguel Soares comissariaram 

exposições. Nasceu a ZDB, e por aí fora. 

Portanto, temos dois circuitos: o galerístico-comercial e o institucional, que 

embora de fraca saúde ainda absorvem grande parte do contexto, dos artistas e 

das iniciativas que acontecem e não há projectos de continuidade que 

funcionem segundo lógica diferente. 

Isso foi logo uma primeira impressão que eu tive do projecto: que vinha pisar um 

terreno bastante desertificado neste momento. Depois, uma outra impressão 

muito positiva, mais uma vez independente de qualquer avaliação que eu faça 

dos artistas e dos projectos em concreto, tem a ver com a grande flexibilidade 

operacional do projecto. Isto liga-se directamente a um outro aspecto: o projecto 

é um exemplo, infelizmente raro em Portugal, de uma atitude de fazer sem estar 

a usar as dificuldades, os condicionamentos, a falta de dinheiro como álibi. Não 

há nada mais irritante neste país do que os que não fazem mas criticam, que se 

lamuriam e usam toda a espécie de subterfúgios e álibis para não fazer. É um 

contexto altamente passivo, altamente acomodado e conformado, e ao mesmo 

tempo na constante expectativa de que qualquer coisa aconteça, que se venha 

finalmente reconhecer quão extraordinário e bom artista eu sou. Um contexto 

muito paralítico, muito atávico. 

 

JS – E perverso, de certa forma. 
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MW – Sim, muito autofágico. Portanto, ficou-me uma impressão muito positiva 

porque essa capacidade de iniciativa é, já por si, uma enorme qualidade do 

projecto.  

Depois, gostei muito do facto de ele acontecer apenas durante uma noite. O tipo 

de espaço que é e o tipo de artistas que estás a convidar têm na realidade um 

horizonte de recepção confinado ao próprio meio artístico: aos seus pares, aos 

profissionais da área, sejam críticos, curadores ou outros, pessoas mais 

directamente implicadas e interessadas como público. Assim, a natureza do 

projecto justifica plenamente – e está em plena consonância com – o facto de a 

exposição acontecer durante uma única noite, uma única apresentação. Isso 

permite visar grande parte do público que é, digamos, o destinatário expectável, 

potencial e efectivo do projecto. Portanto, há aqui uma racionalidade muito 

certeira quer em termos económicos, quer em termos do dispêndio de energia. 

Isto parece-me tanto mais interessante quanto uma galeria tem um público-alvo 

mais vasto e contempla coleccionadores.  

As instituições têm um público bastante mais vasto, e vivem mesmo nesta 

espécie de psicose do número de visitantes, uma lógica perversa em que o 

essencial, o programa, está sempre a ser colocado perante o ónus do número 

de visitantes que tem ou deixa de ter, e este passa a ser, na realidade, um dos 

factores que mais preocupa muitas instituições. E este tipo de projectos, quanto 

a mim, deve sobretudo visar aquilo que é o círculo mais apertado de recepção 

de arte contemporânea, o seu núcleo duro, que é fundamental que seja 

estimulado, interpelado. E esse núcleo duro, esse círculo mais apertado, do 

ponto de vista da recepção, é constituído por artistas, pelos próprios pares, 

pelos profissionais desta área, como já disse, um grupo reduzido de pessoas 

que têm hábitos mais regulares de frequentação de exposições de arte 

contemporânea e que estão mais informadas e mais interessadas sobre o que 

se passa nesta área.  
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Penso que há uma adequação perfeita entre a natureza do projecto, os seus 

recursos económicos e a formatação segundo este modelo. São as minhas três 

impressões. 

 

JS – Essa questão dos recursos económicos leva-nos à segunda pergunta. 

Enquanto curador, como encaras os meios à disposição dos artistas para 

trabalhar neste projecto, sabendo que estes não dispõem de verbas para a 

produção?  

 

MW – Essa é uma questão muito complexa e 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 estiveres a falar de um artista que 

só faz projectos de grande escala, muitas vezes no espaço público e cuja 

produção requer equipas grandes a trabalhar, o uso de materiais não são 

fornecidos nem encontrados à borla. 

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. 

 

JS – Desculpa interromper, mas o Empty Cube não faz encomendas. 

 

MW – Eu sei. Quando digo encomendas estou a usar o termo com um sentido 

irónico. Penso nas circunstâncias expositivas que induzem a produção de obra, 

não a artistas com uma prática, como a que se convencionou chamar pós-

atelier. Não são post-studio artists. São artistas que fazem vídeo, ou que fazem 

objectos ou outras coisas cujo lugar de produção natural é o atelier, mas que, 
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em muitos casos, nem sequer tinham atelier. Não tinham condições económicas 

para ter um atelier e também não ganharam, nem criaram, hábitos de uma 

prática quotidiana de atelier. Portanto, eram convidados para uma exposição, 

produziam uma obra. Como uma espécie de diletantismo. 

 

JS – Em tempos chamaste-os “artistas de projecto”. 

 

MW – Sim, mas depois não são! Vivem sob essa ficção, não sendo artistas de 

projecto, nem as suas práticas têm nada a ver com isso. Eu estou a ser irónico, 

mas obviamente há uma série de constrangimentos, nomeadamente a 

impossibilidade de ter um atelier, um espaço físico de trabalho. Desse ponto de 

vista é muito interessante verificar retrospectivamente que esses artistas usaram 

sempre o espaço de exposição para testar a sua obra! A obra não é testada 

antes, no espaço do atelier, mas no momento em que é publicamente 

apresentada. É uma situação altamente ingrata para os artistas só ter um 

espaço onde montar a escultura, a instalação, ou outro tipo de obra quando a 

expõem. 

  

JS – E, ironicamente, acontece a situação inversa: é pedida uma obra ou 

projecto original, portanto, não visto até agora. Não quer dizer que não exista no 

atelier. Por exemplo: eu vi uma coisa que estava no atelier do Nuno Sousa 

Vieira, e achei que se podia desenvolver o projecto a partir daí, mas o que 

acontece, acontece no evento de uma noite. 

 

MW – Voltando à questão: eu acho que os artistas estão muito mimados. Até 

sou defensor – e pratico aquilo que defendo, neste caso – de que os artistas, 

quando são convidados por uma instituição, devem receber um fee. Não se trata 
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de um fee de produção variável consoante as exigências e necessidades de 

cada projecto, e dentro de um tecto orçamental que corresponda às 

necessidades de determinada instituição. Estou a falar de um fee pelo trabalho 

que o artista tem, não a produzir a obra, mas a trabalhar no projecto expositivo, 

justamente porque produzir a obra e produzir uma exposição nem sempre 

coincide, e a maior parte das vezes não coincide mesmo.  

Nós na Culturgest damos um fee aos artistas, mas falamos de um quadro 

institucional. Sou apologista ferrenho desta filosofia e da remuneração dos 

artistas pelo trabalho que fazem, não enquanto produzem a obra mas quando  

trabalham numa exposição, numa publicação e em tudo o que isso envolve. 

Quando é uma instituição, acho também que os artistas das gerações mais 

jovens estão altamente mimados, não sendo poucos aqueles que acreditam que, 

para mostrarem o seu trabalho, têm que ter uma retribuição, ou um fee de 

produção. E quanto a isso levanto uma série de reservas, porque penso que a 

produção do trabalho decorre da prática quotidiana de um artista, que deve ser 

sustentada pelo próprio, viva ele da venda das suas obras no mercado ou de dar 

aulas no ensino secundário ou de outro expediente qualquer.  

Hoje em dia, os artistas têm muitas vezes a aspiração e a expectativa – em 

muitos casos até o sentimento de que algo lhes é devido – de se autonomizarem 

e se dedicarem exclusivamente à produção artística. Eu lembro que, nos anos 

60, aqueles tipos que se tornaram figuras históricas importantíssimas, e cujas 

obras, no mercado, subiram a preços astronómicos, nos seus tempos de 

juventude eram vigilantes de museus, e tinham empregos maus, que não 

ocupavam a cabeça, mas que davam o sustento necessário para não passarem 

fome, para pagarem a conta da casa e poderem, no tempo que sobrasse, 

dedicar-se ao seu trabalho. Sempre houve artistas a trabalhar para terem a 

sustentabilidade económica quando não eram bem sucedidos no mercado. Hoje 

em dia há, como eu disse, a aspiração, a expectativa e até o sentido de que isso 

lhes é devido, de terem, através do mercado, os dividendos que lhes permitam 

dedicar-se inteiramente à prática artística. Esta é, quanto a mim, a situação mais 
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interessante para um artista: a total disponibilidade de tempo e energia para o 

seu trabalho artístico. Mas é uma situação ideal, se pensarmos que 99% dos 

artistas não a atingem. Portanto, hoje, muitos jovens artistas, não podendo ter a 

sua auto-suficiência económica garantida através da venda do seu trabalho, 

estão viciados em esquemas de residências, nas bolsas – eu acho que as 

bolsas são altamente desejáveis e muito importantes, não estou a criticar o 

sistema de subsídio ao jovem artista –, na obrigatoriedade dos fees de 

produção, e acho que isto foi longe de mais. Assim, acho óptimo que haja um 

projecto que disponibiliza um espaço, que disponibiliza um site, e diz what you 

see is what you get! 

Depois, obviamente, se é necessário um projector de vídeo, penso que cabe ao 

projecto assegurar esse tipo de equipamento. Portanto, garantidas as condições 

de apresentação e publicitação do evento, e não se tratando de uma sala de 

duzentos ou trezentos metros quadrados, mas de nove, penso que é uma 

vantagem e não um handicap, o projecto não ter fee de produção. Introduz a 

necessidade de os artistas produzirem e, ao serem abordados para entrar num 

projecto, poderem em muitos casos dizer: “acabei de fazer esta obra, que me 

parece interessante e compatível com o espaço, o que achas?”, ou então: “vou 

construir uma coisa especificamente para esse espaço!” Esta ideia de que, para 

se fazer uma belíssima obra de arte, se tem de gastar dinheiro… 

 

JS – Depende dos meios usados. 

 

MW – Depende do tipo de práticas que os artistas têm, do tipo de trabalho que 

desenvolvem, e em muitos casos não há uma correlação entre a qualidade do 

trabalho e o que se gastou na sua produção. 
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JS – Eu conheço o trabalho deles quando os convido. No caso da Lara, com o 

desenho nas paredes, acabou por sair mais caro, porque foi necessário revestir 

a montra a vinil branco que aceitasse o lápis. No caso do Barroca, o tratamento 

de som, do vídeo, etc., uma parte ele fez, outra mandou fazer. Assim, quando 

me aproximo dos artistas ou tenho esse interesse, já sei o que eles fazem e 

essa questão é logo discutida.  

 

MW – Mas atenção, que estamos completamente fora de um quadro institucional 

ou de um quadro comercial-galerístico. Portanto, eu acho este tipo de condições 

extraordinariamente importantes e generosas para com os artistas: “Temos um 

site, eu escrevo um texto sobre cada projecto, divulgamos por e-mail, depois 

temos este espaço, com estas propriedades físicas, e que está receptivo a um 

projecto, a uma intervenção”. São condições necessárias e suficientes para 

fazer um projecto existir em perfeita dignidade e com a qualidade que os 

trabalhos trouxerem para o projecto, ou seja, a substância que for introduzida 

dentro deste framework, deste quadro de referência. Longe ser um handicap, é 

até benéfico este tipo de projectos que não amamentam, não mimam os artistas. 

 

JS – No futuro, a partir deste mês, haverá uma pequena alteração, no sentido de 

um pequeno apoio para uma publicação de autor. 

 

MW – Atenção: dito isto, à medida que o projecto avança, se se conseguir 

canalizar recursos para o que quer que esteja ligado ao projecto, seja a 

produção de obras específicas para um determinado espaço, seja a produção de 

publicações, tanto melhor! Ou seja, se houver dinheiro deve ser investido no 

projecto, porque aumenta as possibilidades de fazer o que, de outra maneira, 

ficaria excluído. Quanto mais possibilidades à disposição dos artistas, melhor! 
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Agora, isso é na condição hipotética de o projecto conseguir angariar mais 

recursos para disponibilizar aos artistas.  

Caso não seja possível angariar, aquele espaço e o site, tal como foram 

apresentados aos artistas e depois trazidos a público, são condições 

necessárias e suficientes para fazer a coisa existir sem que ninguém tenha 

razões de queixa nem razões para embaraços, percebes? 

 

JS – Já agora, a próxima pergunta atravessa um bocadinho esta tua longa, mas 

boa resposta.  

Como sabes, o projecto caracteriza-se por uma apresentação única, durante 

quatro ou cinco horas, o que vulgarmente se chama inauguração, termo que não 

uso  porque não se inaugura nada que prossiga, mas sim algo que abre e que 

se esgota naquela noite.  

Tendo em conta que a visibilidade da obra é importante para cada artista ou 

criador, o que consideras poder ser perdido ou ganho dentro do contexto actual 

da arte contemporânea? Poderá ser limitativo de uma visão mais alargada sobre 

o trabalho do artista?  

 

MW – Não. É uma de entre várias oportunidades que os artistas têm de mostrar 

o seu trabalho em circunstâncias, sob condições e em circuitos diversos. 

Coitado do artista que estiver dependente do Empty Cube como contexto 

expositivo para ganhar visibilidade. 

 

JS – Há um caso em que a primeira exposição individual da artista foi ali. 
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MW – Mas terá havido outras circunstâncias anteriores de apresentação do seu 

trabalho e haverá outras no futuro, e os artistas também têm que saber criar 

essas oportunidades e circunstâncias através da produção do próprio trabalho. 

Hoje em dia, dá-se ênfase à circulação, à divulgação, à dimensão pública da 

carreira de um artista e com a proliferação de curadores e todas as expectativas 

e aspirações que os artistas têm, quando ainda estão na escola ou mal saem 

dela, em relação à sua carreira e à visibilidade pública do seu trabalho… Eu 

acho que isto está tudo errado! Penso que os artistas se devem preocupar 

sobretudo com produzir o seu trabalho e o que não falta no contexto são 

agentes cuja função é observarem, acompanharem, estarem atentos, 

seleccionarem. Sucede que há um défice de observação, acompanhamento, 

atenção e rigor na selecção. 

 

JS – No fundo, também partilhas desse défice, não achas? 

 

MW – É verdade que não me sobra muito tempo para estar a ver tudo e mais 

alguma coisa. Já tenho um percurso com anos suficientes para perceber que há 

coisas que não me interessam, e com as quais não me interessa perder tempo. 

Há artistas de que vejo duas ou três coisas, não vou ficar a vida inteira a 

acompanhá-los, só para ter a consciência tranquila de que conheço o que 

aquele artista fez de uma maneira sistemática. Vou canalizando as minhas 

energias para o que me interessa ou para descobrir o trabalho de certos artistas, 

porque não tenho tempo que me permita ver e acompanhar tudo. Vai-se 

ganhando um sentido de orientação, e é frequente ir ver coisas de artistas que 

não conheço, nos circuitos menos frequentados. Isto não é uma 

desconsideração em relação ao trabalho do artista que não me interessa. As 

probabilidades de vir a trabalhar com aquele artista são nulas, já não há volta a 

dar.  Faço uma economia drástica do meu tempo, e muito vejo por obrigação 

profissional. Dito isto, eu não tenho nenhum preconceito contra o investimento 
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que os artistas fazem na sua carreira, nas relações públicas, nas sociabilidades, 

no dar-se a ver, e por aí fora. Mas, como curador, sempre me interessou apenas 

e unicamente o que acontece nos bastidores, o que os artistas produzem. E, 

obviamente, interessa-me o que apresentam e como o apresentam. Mas essa é 

justamente uma qualidade do projecto: não acho que essa espécie de défice de 

visibilidade que uma só noite provoca, ou poderá provocar, seja um handicap. 

Voltando à resposta que eu dei à primeira pergunta, acho que há uma 

adequação entre o modelo das exposições, a sua duração e o tipo de público 

que um projecto destes deve visar. Se tivesses aquilo em exibição durante 

quinze dias, não irias ter muito mais gente do que tiveste na inauguração. Por 

isso é que eu falava de uma racionalidade económica: há uma adequação entre 

o dispêndio de energia, a duração da exposição e os meios disponíveis. 

 

JS – E do próprio comportamento do contexto. 

 

MW – E o universo que este projecto, pelas suas características, pelo tipo de 

elenco que tem, pelo espaço que usa, interpela ou pode interessar. Assim, acho 

que a questão da visibilidade é absolutamente irrelevante neste projecto. Como 

já disse, acho importantíssimo que existam projectos que justamente têm como 

universo de recepção os pares, os profissionais, os habitués. Acho muito 

importante este círculo mais apertado. Isto não tem nada a ver com ser elitista. E 

mais: acho que há um défice e uma total falta de generosidade por parte dos 

artistas em relação aos seus pares, e acho muito importante que haja projectos 

que promovem o encontro, a sociabilidade e o inter-conhecimento entre pares, 

nesta situação muito trivial em que se calhar cinquenta ou sessenta por cento do 

público é composto por outros artistas. 
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JS – Isso acontece, de facto, no Empty Cube. Mas muitas vezes não acontece 

até em exposições institucionais, frequentadas por um círculo mais restrito, 

próximo do artista, amigos ou membros da mesma escola e formação. 

 

MW – Claro, e isso chega.  

 

JS – O Empty Cube não é para ter no mínimo de tempo o máximo de público.  

 

MW – Acho irrelevante a questão do público, na condição de não fazeres uma 

exposição e só aparecerem três gatos-pingados. 

 

JS – Pode acontecer. 

 

MW – Mas não tem acontecido. E, portanto, se aparecerem cinquenta, ou 

oitenta, ou cem, ou cento e cinquenta, chega. Desde que o projecto tenha 

capacidade suficiente para interessar um número mínimo de pessoas, que 

podem ser quarenta ou cinquenta. Mas isto é uma condição que está à partida 

garantida. E volto à minha: a questão do público é, para mim, completamente 

irrelevante e não tem qualquer interesse para pensar ou ajuizar o sentido de 

oportunidade e instrumentalidade do projecto. 

 

JS – Como sabes, para qualquer curador o espaço é determinante para a 

concepção do projecto expositivo, seja na Culturgest, seja em Serralves, seja no 

Empty Cube, seja onde for, e para a relação que estabeleces durante o 

processo curatorial com o artista e com a obra que queres trabalhar. Queres 
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fazer algum comentário sobre as condições expositivas deste projecto 

específico? 

 

MW – Todos os espaços têm determinadas características, essas características 

significam um conjunto de possibilidades e, simultaneamente, um conjunto de 

constrangimentos e limitações. Isso é comum a todos os espaços, só que as 

possibilidades e as limitações são sempre variáveis em função das 

características de cada espaço em concreto. Não é um problema, é uma variável 

a equacionar, pelo artista e por ti próprio, quando estão a colaborar num 

determinado projecto expositivo.  

Isso levanta outra questão: não se trata de pegar num conjunto de trabalhos de 

um artista e orquestrá-los num espaço que é dado, mas de, na maior parte dos 

casos, produzir uma obra que tome em consideração as condições físicas e 

arquitectónicas daquele espaço.  

Há uma regra: o curador deve estar consciente, e deve admitir excepções (o 

curador deve permitir-se a flexibilidade de, em certo tipo de situações, abrir 

excepções): não compete ao curador interferir no processo criativo do artista. 

Mas esta é uma regra que tem de ser relativizada: se estamos a falar de 

projectos de arte pública, que envolvem meios muito consideráveis e equipas de 

colaboradores, o curador é um mediador fundamental, que vai interferir na 

concretização do projecto, que nem sempre corresponde às ideias, aos desejos 

e aos planos iniciais do artista. Há demasiadas imponderabilidades, demasiadas 

contingências que influem sobre o resultado final, e o curador tem um papel 

determinante: reunir as condições económicas para viabilizar um determinado 

projecto ao mesmo tempo que está a ser pensado, e não raramente há 

necessidade de o reequacionar, reformular, reelaborar ou mesmo encontrar um 

projecto completamente diferente e alternativo, porque não se conseguiram 

reunir as condições. Aí, o curador é mais um produtor, mas reunir as condições 

de produção e conceber e concretizar o trabalho são dimensões que podem 
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estar interligadas e interagir fortemente. Acho que um projecto desta natureza 

pode beneficiar grandemente, em certos casos (é uma coisa também a ser 

considerada caso a caso), de uma discussão entre o curador e o artista sobre o 

trabalho que está a ser concebido e projectado para aquele espaço. Ou seja, é 

um daqueles casos em que, devendo o curador ter alguma reserva em relação 

ao processo criativo do artista, não deve coibir-se de entrar num processo de 

interlocução e dar feedback.  

 

JS – É possível dar uma solução ao problema sem interferir no processo 

criativo. 

 

MW – Mas pode haver alguma interferência no processo criativo. Isto tudo é 

muito relativo e depende do espaço de intervenção que o artista abre ao 

curador, ou seja, da necessidade que o artista sente, num processo criativo de, 

em determinadas circunstâncias, ter essa interlocução com o curador, ou de o 

artista achar que esse é território interdito ao curador. Portanto, o curador 

também se posiciona em função daquilo que o artista pretende, deseja e, 

digamos, define. Mas quando se está a fazer um projecto expositivo e há uma 

obra que está a ser concebida em função de um espaço, o curador é muitas 

vezes convocado para intervir: dar opinião, manifestar-se em relação ao trabalho 

do artista que não lhe é apresentado como um dado acabado e consumado, 

mas sim como algo que está em processo.  

Essa é a questão interessante que se coloca: é uma questão metodológica, não 

a priori, depende dos casos, depende dos artistas e dos trabalhos em questão. 

Depende até do curador estar a observar um processo criativo que está a 

decorrer de uma forma muito positiva, e aí deve coibir-se mesmo de interferir, 

ou, pelo contrário, de o curador ter a percepção de que o processo não está 

bem, que os resultados não vão ser interessantes, e poder manifestar essa 
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opinião ao artista, sendo que este tem a liberdade de levar por diante tal como 

está. 

  

JS – Havia um projecto que começou a desenvolver-se para um certo campo, 

saindo inclusivé do âmbito da apresentação única, e assim acabou por não ir 

para a frente. Não tinha cabimento, não era bom nem para o projecto nem para 

o artista. 

 

MW – Pois, comprometia a natureza do projecto. 

 

JS – Tinha de ser feito noutro lado e não ali. Voltando um pouco atrás, como tu 

falaste e nós sabemos, o Empty Cube é apoiado por um site bilingue, que 

permite uma visualização do projecto do artista, com quatro imagens e um 

mpeg, e a apresentação do texto do curador, que à partida sou eu. Do teu ponto 

de vista, até que ponto a existência do site prolonga ou amplia a dimensão do 

projecto?  

 

MW – Eu não acredito que a Internet substitua o papel, ou melhor, até pode 

inexoravelmente, no espaço de três ou quatro décadas, vir a substituí-lo, só não 

acredito no sentido que isso possa fazer. Portanto, não acho que a Internet, a 

não ser por falta de recursos, deva cumprir a função de uma publicação, tome 

ela a forma de um catálogo ou outra qualquer.  

Para mim, o site faz sentido enquanto ferramenta de divulgação do projecto e 

dos projectos artísticos que o vão construindo, e simultaneamente como um 

espaço de reflexão, de notas até, sobre cada um dos projectos. Desse ponto de 

vista, dir-te-ia que o teu texto no site é equivalente, na minha cabeça, a uma 

folha de sala quando vais ver uma exposição. E aí, sim, em vez de teres uma 
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folha de sala, até é ecológico não estar a queimar, prescindir da folha de sala e 

ter o site. Cumpre as funções de folha de sala, de divulgação do projecto e de 

cada projecto em particular, de documentação até, sem grandes ambições, sem 

tentações quilométricas de expandir, aprofundar e ramificar em todas as 

direcções e mais algumas. Quer dizer, não me ocorrem grandes considerações 

sobre o site: é o que é, cumpre as funções que cumpre, e mais uma vez isso 

chega.  

 

JS – Sim, o site é muito austero, muito reduzido ao elementar. 

 

MW – É o suficiente e necessário, mais uma vez.  

 

JS – O site foi criado com base na consulta de muitos sites e na nossa prática 

do dia-a-dia: na sua maior parte, estes são demasiado dedicados a um só 

assunto, formatados, escassos, ou então têm uma quantidade de ruído e 

ramificações que se tornam um tanto impraticáveis, porque se há pouco fazia 

sentido dizer que tínhamos pouco tempo para visitar artistas dentro dos nossos 

interesses, na Internet o tempo também existe, e muitas vezes esgota-se em 

buscas, procuras, em cliques, em ramificações. 

 

MW – Essa coisa dos links e do hipertexto na Internet, e daqui saltita-se para ali, 

tem para mim um interesse muito relativo. 

 

JS – Achas que a programação do Empty Cube deveria ter uma existência 

predeterminada temporalmente, um tempo limite?  
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MW – Tanto faz. Podias dizer: vou dedicar três anos da minha vida a este 

projecto, e isso tem um inconveniente, que eu experimentei no Slow Motion. 

Havia uma desadequação tão grande entre as condições de produção e as 

necessidades do projecto, que a certa altura era mesmo quase masoquista estar 

a fazê-lo. Portanto, o facto de eu ter determinado três anos para o projecto, e um 

número rondando os trinta artistas (acabaram por ser trinta e um), manteve-me 

prisioneiro.  

 

JS – Isso é uma dimensão mais pessoal. 

 

MW – Estas coisas têm sempre uma dimensão pessoal para quem as faz. 

Programaticamente, para mim não se põe a questão de haver vantagens em ter 

uma determinada duração, ou deixar isso em aberto, a ser definido pelas 

circunstâncias do projecto e da vida, pelas condições, pelas vontades. 

Eu acho mais interessante num projecto deste tipo não haver uma 

predeterminação temporal, mas obviamente isso não significa que devas 

trabalhar em cima do joelho e na véspera. Na tua cabeça, há um horizonte 

temporal que vai sendo redefinido, que pode ser encurtado ou ir-se estendendo. 

E acho que isso é a situação que faz mais sentido num projecto desta natureza. 

Falei no início contra este espírito da lamúria, da queixinha, desta espécie de 

masoquismo português, que é acompanhado por uma inacção, uma 

passividade, um conformismo, etc.. Apesar de ter consciência de que, em 

Portugal, as condições para desenvolver projectos numa base de auto-

organização, sem enquadramento institucional, sem ter eventualmente a 

cobertura de uma galeria, é muito complicado! Um projecto como o teu noutros 

países seria seguramente muito mais fácil de pôr em prática do que em 

Portugal, neste caso em Lisboa. As condições são particularmente adversas, 

desmotivadoras, e sabemos que temos de dar o litro e pôr dinheiro do bolso, etc.  
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JS – Eu acho que não deve funcionar como subterfúgio e álibi. 

 

MW – Mas pode fazer hesitar, pode ser comprometedor, e a partir de certa 

altura, a não ser que as coisas corram muito bem, pode ser um factor de 

desgaste, de cansaço, de “já dei para este peditório”. Eu no Slow Motion, 

passados nove meses de projecto, já só pensava “onde é que eu me fui meter”! 

E a Vanda disse-me, três meses depois de ter começado: “acaba com o 

projecto, não tens condições para o fazer, vais estoirar com a tua vida”, que foi o 

que realmente aconteceu. Na altura disse: “não posso, porque já tenho 

compromissos com vinte e seis ou vinte e sete artistas”. E isso é uma situação 

muito ingrata quando se estabelecem horizontes temporais longos, quando se 

tem mais olhos que barriga, que foi o meu caso, quando se tem a mania das 

grandezas, como foi o meu caso, que ia fazer uma coisa fantástica… 

 

JS – Neste momento, é histórica. 

 

MW – E arrependi-me amargamente. Claro que o projecto tinha uma escala 

maior que a do teu. 

 

JS – Tinha uma ambição, até a nível pedagógico, muito diferente desta. 

 

MW – Implicava, por exemplo, fazer masters dos filmes, que era uma despesa 

exorbitante – para mim estava fora de questão não o fazer. E orquestrava vários 

espaços, a galeria da escola, outros espaços dentro da escola, uma garagem na 

cidade das Caldas da Rainha.  
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Contudo, acho que há todas as vantagens em manter as possibilidades e o 

calendário em aberto. E que te permitas, quando o projecto começar a ficar 

entre o gozo e o sacrifício, quando a dose de sacrifício, de transpiração e de 

chatices se sobrepõe ao gozo, eu acho que é kaput, finito, acabou-se. No Slow 

Motion, eu andava a trabalhar com dez por cento de gozo e noventa por cento 

de sacrifício penoso, e portanto a coisa tornou-se uma aberração. Forcei-me a 

levar a coisa até ao fim, disso me orgulho: mesmo quando já não havia dinheiro 

para fazer os dépliants, ao menos as exposições continuavam a ser produzidas 

impecavelmente; eu não discriminei os artistas que chegaram no fim em relação 

aos que chegaram no princípio.  

 

JS – Tenho essa mesma preocupação com cada artista com quem trabalho. 

 

MW – Tem de haver um igualitarismo absoluto: tratam-se os artistas com a 

mesma dedicação, energia e proporcionando as mesmas condições. “Agora 

chapéu! Azar, se tivesses aparecido há um ano, tinhas tido todas as facilidades.” 

 

JS – Isso não pode ser assim. Não é que não aconteça nalgumas galerias. 

 

MW – E instituições.  

 

JS – Voltando um pouco atrás, porque as questões vão-se cruzando, a eventual 

publicação de um livro sobre os projectos apresentados é para ti um factor 

importante no âmbito do projecto Empty Cube, ou não?  
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MW – Não é necessário, para mim. Este é o tipo de projecto que eu acho que 

vive bem só com o site, e na memória das pessoas. Eu acho que se exagera. Há 

sempre a necessidade de deixar uma publicação, uma memória, um registo para 

a posteridade. 

 

JS – Há pouco falávamos que o ecrã não substituirá nunca o papel. 

 

MW – Eu estou a pensar na própria escala do projecto, mesmo que ele se 

desenrole durante vários anos. Tu tens lá fora artistas com carreiras dinâmicas 

de quinze anos, e não têm uma publicação decente sobre o seu trabalho. Em 

Portugal, um gajo sai da escola e já quer ter um catálogo. Um catálogo dá 

imenso trabalho, custa dinheiro, e resta saber se isso fica para o ego de quem 

faz o projecto e dos artistas, ou se cumpre uma função. Claro que cumpre uma 

função de catalogação e de memória do projecto. Mas a memória do projecto 

está no site. O site funciona como memória do projecto, não funciona só como 

folha de sala, só como maneira de divulgar a existência e as actividades do 

projecto é também uma memória! E eu pergunto-me se não é suficiente 

atendendo à dimensão de cada projecto. 

 

JS – Sim, à exiguidade de cada projecto. 

 

MW – Senão há um risco, por muito bem embrulhada e bem cosida que seja 

esta publicação de fetichizar o próprio projecto. Eu acho que esse risco existe. 

Isto não é vingança minha por não ter feito nenhuma publicação para o Slow 

Motion, porque a respeito do Slow Motion eu dar-te-ia a resposta contrária: acho 

uma perda irremediável não se ter feito a publicação.  
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JS – O Slow Motion tinha um objectivo e uma direcção absolutamente diferentes 

deste projecto. 

 

MW – O Slow Motion estava a construir história, no sentido de estar a mostrar 

pela primeira vez de forma antológica e sistemática o trabalho em filme do 

Ângelo de Sousa, do António Palolo. 

 

JS – Aqui estamos um pouco nos antípodas. 

 

MW – E fazia uma inventariação do trabalho em vídeo, sem a pretensão de 

mostrar o best of, de cada artista, fazia um rastreio do trabalho em vídeo de 

artistas que, em alguns casos, estavam a expor somente há três anos. 

 

JS – Uma publicação feita sobre este projecto nunca iria ser retrospectiva no 

âmbito do trabalho de cada artista, mesmo os mais jovens. 

 

MW – E o Slow Motion tinha uma armadura, um framework, em que aquilo tudo 

reunido oferecia-te um olhar e uma história da utilização do filme e do vídeo 

pelos artistas portugueses. Digamos, tinha outros parâmetros e outros 

protocolos e não sei quê. Agora, eu pergunto-me se não deve haver justamente 

esta abordagem quando se avança para um projecto: “isto pede ou não pede 

catálogo?” É uma pergunta, ao limite, prosaica. E depois, a resposta pode ser 

“sim”, “não” ou “talvez”, porque a questão seguinte, que tem de ser equacionada 

com esta, é: “que tipo de catálogo é que isto pede, no caso de eventualmente 

pedir catálogo?” E não se pode responder: “não, não pede catálogo” antes de 
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fazer o teste com outra questão, que é: “que tipo de catálogo é que pode 

eventualmente pedir?”  

Eu devo dizer que acho que não perde nada em ter catálogo, até pode ganhar 

em tê-lo, mas não precisa dele. Até acho interessante não estar a entrar nessa 

guerra, porque: atenção, o projecto teve seis artistas, mas tu levas o projecto por 

mais três anos, e tens vinte artistas no projecto, e tens, imagino, um texto sobre 

cada artista, que até pode ser extraído do site, aumentado, revisto e depois tens 

a documentação fotográfica, e depois a publicação ou fazes em edição limitada 

e impressão laser – e eu acho que, a existir, não deve ser assim –, ou vais pagar 

uma pipa de massa a uma gráfica, e vais-te endividar, pedir dinheiro e perder 

tempo. E eu pergunto-me: vale a pena? Se calhar não, porque o que vale é a 

existência do projecto. E mais: acho que o facto de ele acontecer durante uma 

noite quase que pede que não haja catálogo. Há uma qualquer contradição entre 

esta lógica efémera que preside a cada apresentação, e depois: “vamos deixar 

isto para a posteridade!”.  

Há uma preocupação que deve ser fundamental no projecto que é a de 

documentar fotograficamente, com os meios que se tenham à disposição até ao 

limite. Pode ser com uma máquina digital e grava-se todos os projectos que ali 

acontecem, e nessa medida está-se a produzir documentação, se quisermos ser 

irónicos, “para a posteridade”. O artista pode usá-la numa publicação que venha 

a fazer posteriormente sobre o seu trabalho. Essa documentação já está a ser 

usada? Pronto, está a ser usada no site. 

 

JS – O Nuno Sousa Vieira, numa exposição que tem agora na Galeria Graça 

Brandão, vai editar um portfolio com documentação sobre a sua participação. 

 

MW – Isto para te dizer que há duas coisas que não têm que estar ligadas, que 

podem ser mesmo desligadas: a publicação e a documentação. E já que 
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falamos de fetichizar o projecto, uma outra forma de fazer isso seria assumir 

“isto é só uma noite, nem vamos produzir documentação, isto vai ficar é para a 

celebração mitómana, porque nem há testemunhos fotográficos do que ali 

esteve, e é muito giro, e é só uma noite, só uns é que viram!” Isto era a forma 

mais perversa e mais pateta de fetichizar o projecto.  

Mas eu não sei se a publicação não fetichiza o projecto e não contraria uma 

informalidade e uma descontracção em, justamente, assumir que é uma noite, 

quem viu, viu, quem não viu pode sempre ver a exposição seguinte, ainda outras 

coisas vão acontecer, e também tem graça que a relação que as pessoas 

estabelecem com o projecto seja contingente a esse ponto, em que eu tenha ido 

ver três exposições, tenha perdido outras três. Estava no estrangeiro, não podia, 

numa das vezes o Francisco tinha acabado de nascer, blá-blá-blá… Isso 

também é interessante. 

 

JS – Queres dizer que há uma presença do projecto. 

 

MW – Há, porque há uma história e há um futuro. Há-de haver um momento em 

que já só há história, porque o projecto acabou, mas há uma dinâmica, e há 

coisas que interessam mais, coisas que interessam menos, há alturas em que 

se está mais disponível e outras menos, coisas que suscitam mais curiosidade e 

outras menos, portanto, em função desta conjugação baralhada de variáveis, 

uma pessoa desloca-se, outra vez deixa de ir, depois regressa. 

 

JS – A próxima pergunta já tem praticamente meia resposta dada: consideras 

que este modelo pode ter continuidade, ou que pelo contrário deve ter um 

momento de evolução (aliás, agora vamos entrar numa fase 2), em termos 

conceptuais e espaciais?  
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MW – Não, não tem que ter. O projecto não tem que ter necessidade de se 

reinventar, o projecto tem parâmetros muito simples, e esses parâmetros são 

reintroduzidos com a construção deste cubo. Há coisas que mudam: a coisa 

torna-se portátil, mais nómada. E também pode ter esse sedentarismo 

temporário num ou noutro sítio, não sei. Não sei o que estás engendrar, mas 

pode ser uma coisa muito mais nómada, muito mais portátil, muito mais 

itinerante. Isso já é uma mudança bastante significativa, não tinha que 

acontecer, mas é interessante que aconteça. Não é melhor do que se não 

tivesse acontecido, mas o facto de acontecer e de transformar o projecto 

internamente é um dado interessante.  

Agora, eu não sinto necessidade, quando olho de fora para este projecto, de que 

ele tenha que se reinventar, tenha que se arejar até, tenha que internalizar ou 

externalizar. A ideia de que, se não reconfigurar os parâmetros ou não mudar 

certas coisas de tempos a tempos, fossiliza não é verdadeira. Porque ele não 

fossiliza portanto não precisa de mudar para ter longevidade. Tem parâmetros 

muito simples e muito claros, e dentro desses parâmetros está sempre a mudar, 

porque o projecto tem uma acção a um nível quase dedutivo sobre o que ali 

acontece, mas depois acontece uma coisa muito mais interessante, um efeito 

indutivo sobre o projecto, que é o que os artistas fazem e apresentam. E o 

projecto vai sendo em grande medida construído por essas intervenções. É isso 

que faz a história do projecto, que sem isso existe apenas como uma declaração 

de intenções.  

Agora, voltando a uma questão anterior, é da natureza deste projecto ter dez 

anos de duração? Acho que não, acho exorbitante. Cinco anos? Acho 

exagerado. Mas três anos, porque não? 

 

JS – Mas cinco anos. 
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MW – Cinco anos é estar quase a institucionalizar a existência deste projecto.  

 

JS – Quer dizer que a longa duração, a permanência, é a base das instituições. 

 

MW – Claro, claro que é. É algo que se enraíza na realidade. A 

institucionalização das coisas, tanto na realidade como no mundo da arte, não 

tem só a ver com a existência de um quadro institucional strictu sensu, tem 

também a ver com as coisas ganharem uma existência que está instituída. 

 

JS – Agora, uma outra questão, que nos leva um pouco mais para dentro outra 

vez: o que é para ti essencial na relação que estabeleces com os artistas no 

processo curatorial?  

 

MW – O que é para mim fundamental acima de tudo é respeito pelo trabalho dos 

artistas e pelos artistas. Este respeito requer uma série de coisas, e manifesta-

se ou traduz-se numa série de atitudes. Este respeito quer dizer que o curador 

tem que se implicar em conhecer a fundo o trabalho dos artistas com quem está 

a colaborar, mesmo que essa colaboração envolva apenas a apresentação, ou a 

produção, de uma única obra. Deve haver um conhecimento de fundo e uma 

investigação sobre o trabalho do artista e uma constante conversa com o artista 

sobre o seu próprio trabalho para compreender melhor o processo criativo e o 

olhar que o artista tem sobre o seu trabalho. E só se o comissário for parvo é 

que não o faz, porque não há nada mais rico para construir uma perspectiva 

sobre o trabalho do que a visão interna ao próprio trabalho, que é a do artista, 

mesmo se não deve ficar refém desta visão do próprio artista sobre o seu 

trabalho. É ao artista que ele vai buscar os ingredientes e as pistas mais 
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interessantes e, por vezes, mais incisivas para mergulhar a fundo no trabalho de 

um determinado artista. Portanto, respeito implica um conhecimento aturado e 

um diálogo constante com o artista sobre o seu trabalho, respeito implica estar 

constantemente disponível para uma discussão com o artista sobre as ideias e 

as soluções para um projecto expositivo, respeito deve significar, a não ser que 

as regras do jogo sejam a priori definidas de modo diferente, uma total 

implicação ao nível da concepção de um projecto e ao mesmo tempo a 

utilização de uma regra de ouro, muito espinhosa em certos casos, que é: “em 

última instância, é o artista que tem a última palavra”. Eu digo isto, mas pode ser 

duro para um artista trabalhar comigo se estamos em desacordo, mesmo 

sabendo que ele tem a última palavra, porque, primeiro, eu penso muito sobre 

as questões positivas, e depois porque sou altamente discursivo e 

argumentativo.  

 

JS – És. 

 

MW – E, como toda a gente, às vezes engano-me, mas muitas vezes tenho 

argumentos fortes. Não são melhores que os do artista, mas são fortes. Há um 

jogo de negociação, no melhor sentido da palavra, em que deve haver uma 

regra de ouro: “em última instância, tu tens a última palavra, porque o trabalho é 

teu”. O trabalho não é meu, do comissário, é do artista; eu posso achar que ele 

está a cometer um erro, e tenho o dever, e o direito também, de o dizer sem 

constrangimentos nem auto-censuras; mas o trabalho é do artista. É uma 

relação muito delicada, esta entre o comissário e o artista, e não vou ser 

ingénuo e dizer que nesta relação não está envolvida uma dimensão de poder. 

Esta relação de poder é interessante e eticamente defensável quando parte de 

uma premissa muito simples: formamos uma equipa, estamos os dois no mesmo 

barco e o interesse de ambos é chegar a porto seguro, haja ou não tempestade 

pelo caminho, e estarmos ambos radiantes, se não com a viagem, pelo menos 
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com o facto de termos chegado a bom porto, porque é essa a finalidade da 

viagem. Há uma relação de poder, e não apenas uma norma igualitária, que é 

posta em jogo numa relação de trabalho. Há factores vários que podem fazer 

com que esta regra igualitária comece a estar sob tensão, sobretudo se há 

discordâncias.  

 

JS – Essa regra muitas vezes tem que ter alguma flexibilidade no meio, não é? 

 

MW – Depende também dos artistas. Isto é tudo muito relativo, não pode ser 

uma espécie de receituário…  

Há artistas que sabem melhor do que ninguém como é que o trabalho deles 

deve ser mostrado, e aí o comissário deve estar é caladinho e deixar o artista a 

pensar e a trabalhar.  

Mas há casos em que os artistas não são tão capazes quando pensam a 

transposição do trabalho para o espaço expositivo, e aí têm imenso a ganhar, 

podendo dar mais ou menos espaço ao comissário, com o olhar de um 

comissário fortemente empenhado, profundamente conhecedor do trabalho e 

interessado num diálogo com o artista. Certa vez, ao convidar um artista, disse-

lhe: “há uma condição para o convite: sou eu quem escolhe as peças”. Eis uma 

excepção a esta regra que eu aplico. Não penses que, durante o processo, eu 

não conversei constantemente e sempre, e não estive atento ao que o artista me 

estava a dizer, sobre a escolha daquelas peças ou a escolha eventual de outras 

peças; mas eu chamei a mim a prerrogativa da última palavra, porque eu não 

confiava no juízo do artista a escolher as obras.  

Há um outro artista em que não explicitei a regra como tal, mas fiz uma proposta 

muito coerciva, com parâmetros muito definidos, sendo que havia margem de 

manobra para a escolha das obras; eu nunca disse “a escolha é minha”. 

Contudo, durante a relação de trabalho, vieram ao de cima, sem que eu o 
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tivesse querido ou sequer imposto, relações de poder em que eu tinha mais 

peso nas decisões do que o artista. Mas todas as decisões foram 

fundamentadas numa decisão completamente aberta e sem parvoíces sobre 

quais poderiam ser as melhores soluções e porque é que haveria vantagens 

nesta solução em relação a uma outra. Criou-se uma relação de poder em que 

eu tinha mais poder, na medida em que aquilo que eu dizia estava a ter muito 

mais peso nas decisões, mas posso contudo dizer que as decisões eram 

conjuntas, porque decorriam de uma conversa constante, eram definidas em 

situação de discussão, e tinham o aval do artista. Tudo isso decorre desse tal 

respeito pelo artista e pelo seu trabalho, que é uma condição fundamental para 

convidar e entrar em colaboração com o artista.  

E tudo isso tem a ver com uma questão muito simples: cada macaco no seu 

galho. E o problema é que os comissários são uns macacos absolutamente 

insuportáveis – não é sempre, mas na maior parte dos casos –, e acham que 

têm de andar a saltar de galho para galho. De modo que o problema hoje em dia 

mais grave ao nível do comissariado é, na realidade, uma contradição 

extraordinária: o comissário ganhou um enorme poder simbólico, um enorme 

poder sobre os artistas, mas demite-se das suas funções. Ou seja: o comissário 

não se aplica a fundo nos projectos e na interacção com o artista. Portanto, o 

comissário é quem escolhe, tem muitas vezes uma posição de poder perversa 

na relação com o artista, e ao mesmo tempo, em muitos casos, em vez de ir ao 

encontro das necessidades, dos interesses e dos desejos do artista, impõe, de 

uma forma às vezes até burocrática – isso acontece em muitas instituições –, 

uma série de constrangimentos e condições para cuja existência eu não consigo 

encontrar razão, porque o seu papel é ir ao encontro dos desejos, dos interesses 

e das necessidades do artista e de um determinado projecto que se está a fazer 

com esse artista.  

Resumindo, há este paradoxo extraordinário: o comissário muitas vezes tem um 

enorme poder simbólico, que lhe advém do poder de escolher e 

simultaneamente, em muitos casos, não faz mais nada senão escolher o artista 
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e escrever um texto para o catálogo. Nem sequer coordena editorialmente um 

catálogo, nem sequer garante que as reproduções das obras estão bem feitas, 

nem sequer garante que o catálogo é publicado sem gralhas. Isto são tudo 

incumbências de um comissário. Não quer dizer que não haja um coordenador 

editorial, não quer dizer que não haja revisores altamente profissionalizados, 

mas o comissário tem que zelar pela qualidade da publicação, o comissário tem 

que ser um compagnon de route do artista e tem que estar nos bastidores a criar 

as condições para que o artista, no palco, não dê um trambolhão! Esta metáfora, 

que eu uso sempre, dos bastidores e do palco é, quanto a mim, muito 

interessante: o lugar do comissário são os bastidores (obviamente, também está 

no palco, em certos palcos: nos media, aqui e ali…), e o palco é para o artista! 

 

JS – É muito curioso que, mesmo sendo um projecto de uma noite, geralmente 

os projectos têm um período de trabalho anterior de três, quatro meses, etc., 

mas realmente é antes que se faz… Aliás, eu costumo dizer que o Empty Cube 

não existe quando há exposição, porque o espaço é um cubo vazio durante todo 

o tempo em que se está a trabalhar atrás, naquela noite há uma obra e um 

autor, e naquela noite a coisa tem que funcionar. Quer dizer, interessa-me mais 

trabalhar com os processos de trabalho do autor, mas não me interessa ter uma 

má obra, ou que haja um mau enquadramento ou uma má exposição, mesmo 

que seja por um segundo. 

 

MW – Agora, isto são tudo reflexões que têm que depois concretizar-se na 

prática, em função de situações que são específicas, consoante o temperamento 

do artista, consoante o tipo de interacção que se estabelece com ele, consoante 

a natureza do seu trabalho, consoante o tipo de projecto expositivo que se está 

a fazer, e tudo isto introduz especificidades numa determinada relação de 

colaboração e trabalho com um artista. Seja como for, há regras éticas que, 

quanto a mim, deveriam ser, e para mim são, imperativas e dogmáticas, e que 
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vão todas entroncar numa coisa muito simples, que é o respeito pelo trabalho 

dos artistas e pelos artistas, e o sentido da responsabilidade que significa estar a 

construir uma situação expositiva para um artista. Não é pô-lo numa armadilha, 

é uma questão muito séria. O projecto expositivo não pode ser negligente, 

preguiçoso, irresponsável, mal pensado, etc., porque houve défice de 

interlocução, de investimento por parte do curador, estás a ver? É uma enorme 

responsabilidade convidar um artista, não se pode lançá-lo às urtigas, percebes? 

 

JS – Ou às feras… 

 

MW – Pois, é mais às feras… Ou às urtigas? Não sei, as feras manifestam-se 

mais exuberantemente, o meio da arte é mais cínico e hipócrita, tem mais a ver 

com as urtigas: quando dás por elas, estás todo picado. 

 

JS – Miguel, resta-me agradecer a tua disponibilidade e o teu empenho para a 

realização desta entrevista. 
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