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Introdução: Objectivos, Estrutura e Metodologia do Estudo

O presente documento tem como referência a obra Maison Tropicale, que

constituiu a representação oficial portuguesa na 52ª Bienal de Veneza de Arte

Contemporânea, em 2007, e pretende assumir-se como objecto de investigação no

âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica para a obtenção do

grau de Professor Assistente na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Como este trabalho de reflexão deriva de uma experiência prática, uma parte

substancial do seu corpo será dedicado à análise da concretização plástica do projecto

em causa, pois crê-se ser nessa experiência e na voz prática do artista que se

encontra a validade e a possibilidade de conversão deste testemunho numa mais valia

pedagógica. Considera-se ainda que o enquadramento, a análise e a exposição deste

projecto se adequa ao âmbito académico, na medida em que a sua natureza

compreende um processo de investigação com uma vertente conceptual e uma

vertente plástica capaz de atribuir à criação artística uma metodologia rigorosa e

consequente, inclusive possível de aproximar às abordagens analítico-científicas.

É desta forma que se pressupõe ser profícuo colocar a totalidade do projecto

Maison Tropicale em discussão, analisando os seus mecanismos e vias de

desenvolvimento e reflectindo sobre o seu resultado prático e final, tal como foi

apresentado na instalação da Bienal de Veneza de 2007.

A estrutura e o desenvolvimento deste documento passam pelo propósito de

clarificação da natureza do projecto Maison Tropicale. Logo após esta Introdução

começa-se por fazer uma breve abordagem histórica e contextual à Bienal de Artes

Plásticas de Veneza, o evento em que este projecto se inseriu, seguindo-se uma

elucidação dos termos em que aconteceu a participação portuguesa, com uma

reflexão acerca do que isso representa quer para o artista representante, quer para o

país representado. Igualmente importante é o esclarecimento do que se entende por

«processo de investigação» no ramo das artes-plásticas, uma vez que no

aperfeiçoamento de um projecto artístico existem componentes processuais que o

aproximam de um projecto de investigação idêntico ao utilizado nos ramos do saber

mais científicos. Mas porque a noção de «representação» parece insuficiente para

designar o processo adoptado pela Maison Tropicale, no qual a obra toma uma forma

em que expressa um conteúdo, cabe ainda a este 1º Capítulo propor e desenvolver

um outro termo mais adequado.

O momento seguinte deste estudo centra-se no projecto em causa, nas suas

referências conceptuais e nos seus desenvolvimentos processuais. A abordagem a
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algumas referências históricas e artísticas pretende esclarecer as influências que

contaminaram e interferiram no desenvolvimento do projecto, entre as quais se dará

especial atenção à obra de Jean Prouvé e ao conceito de “casa portátil”, bem como ao

Minimalismo e à sua linguagem plástica. Mas como a Maison Tropicale não foi apenas

determinada por contaminações de âmbito artístico, apresentam-se ainda algumas

reflexões sucintas sobre o que a afectou em termos políticos, sociológicos, e

antropológicos, constatando-se desta forma o cruzamento do campo artístico com um

campo cultural mais lato, que atravessa toda a nossa obra. Neste sentido, termina-se

este 2º Capítulo com a constatação de como este projecto se enraíza em toda a nossa

obra anterior, que também evoluiu a partir de referências e autores específicos.

Porque se tem plena consciência deste trabalho de reflexão não pretender ser

estritamente teórico-científico, parte substancial do seu corpo é dedicado à análise da

concretização prática do projecto, isto é, à sua componente plástica. Neste sentido, é

já no 3º Capítulo que se abordam os processos desenvolvidos, mas também os testes

falhados e as possibilidades por desenvolver, assim como os novos caminhos e

futuras possibilidades de realização plástica, pois é nas perspectivas deixadas em

aberto que este projecto completa a sua vertente de investigação. É, portanto, neste

ponto que se torna fundamental recorrer à documentação fotográfica referente à obra

final ou ao desenvolvimento do processo – exposta paralelamente com o corpo do

texto e sempre que se julgar justificável –, entendendo-se que as imagens

apresentadas desta forma têm vida própria suficiente para não serem entendidas

como mera ilustração do texto. Esta auto-suficiência da imagem justifica ainda a

apresentação duma reflexão sobre o objecto-catálogo, também ele parte do projecto

total e, como tal, não podendo ser considerado apenas um documento de registo.

Este estudo termina com uma breve conclusão, súmula desta experiência

irrepetível e muito própria no que diz respeito ao método de trabalho em si, que afinal

é sempre particular a cada artista.
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CAPÍTULO 1 – Maison Tropicale: Contextualização e Âmbito do Projecto

O projecto Maison Tropicale constituiu a participação oficial portuguesa na

Bienal de Arte Contemporânea de Veneza, realizada em 2007. Torna-se assim

pertinente iniciar este estudo com uma breve história da Bienal, do seu significado e

do processo de selecção que leva à participação neste evento. A esta história associa-

se ainda uma clarificação do uso de termos como investigação e representação no

campo das artes e, em particular, neste projecto.

1.1 Breve Abordagem Histórica e Contextual da Bienal de Veneza

Apesar da natureza cada vez mais especializada das obras produzidas, nas

últimas décadas o fenómeno da arte contemporânea tem-se disseminado globalmente

e a públicos cada vez mais abrangentes. Este facto, muitas vezes encarado como uma

democratização da arte, resulta de factores como a massificação e globalização das

comunicações e das deslocações territoriais, mas também da apetência de compra

que o objecto de arte contemporânea adquiriu e que fez com que se tornasse num

investimento de bom retorno financeiro para os investidores. A forma como essa

disseminação se tem feito deve-se em grande parte à estrutura e aos princípios

comerciais e promocionais em que se baseiam as bienais e as feiras de arte.

A ideia de uma bienal de arte nasceu em finais do século XIX precisamente em

Veneza, inserida no âmbito da promoção turística da cidade e da tentativa de

impulsionar esta actividade tradicionalmente relevante para a economia local. A

génese e o contexto de desenvolvimento da cidade de Veneza apresentam qualidades

muito específicas: trata-se de uma cidade muito antiga, com uma localização

geográfica que sempre facilitou o embarque e desembarque de mercadorias

transportadas por via marítima, o que lhe permitiu funcionar como plataforma logística

entre a Ásia e a Europa. A arquitectura opulenta que a caracteriza reflecte a riqueza

acumulada durante séculos de transacções comerciais e de poder político, resultado

do sucesso financeiro dos seus habitantes. Como tal, a cidade é quase

exclusivamente composta de edifícios que são marcos históricos de qualidade

arquitectónica, seja individualmente ou como fazendo parte de um conjunto. Contudo,

apesar destes edifícios e da cidade em geral terem sido elevados a património

mundial, é de sublinhar que os mesmos são mantidos em plena funcionalidade, como

lugares de habitação ou das mais diversas actividades económicas, o que contribui

para que esse mesmo património não se degrade tão rapidamente e seja entendido
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como uma herança viva. Isso faz com que a cidade seja, para além de um museu, um

lugar de vivência e fonte de conhecimento cultural.

Pode portanto dizer-se que Veneza desenvolveu um estilo de arquitectura

muito próprio à cidade, onde a decoração e o detalhe são características marcantes e

a tornam uma cidade muito ornamentada. Do ponto de vista do desenho urbano a

cidade também é muito peculiar, pois devido à pequena dimensão das ilhas que a

suportam e ao valor do terreno disponível para construção, desde muito cedo a cidade

foi densamente ocupada e os espaços abertos tornaram-se pouco comuns. É isso que

em certa medida causa surpresa, fazendo com que praça de S. Marco se torne ainda

mais espectacular aquando da sua aparição no meio da densa trama urbana.

Todas estas peculiaridades reflectem-se na sua Bienal. A maioria dos espaços

escolhidos para a exposição de arte contemporânea – referimo-nos obviamente

àqueles que se situam fora do Giardini – são palácios, conventos, etc., que foram

desenhados para grandes eventos e construídos anteriormente ao século XX. Como

tal, estes edifícios possuem uma grande densidade de detalhes e ornamentos e

transmitem uma carga histórica da vida da alta burguesia, do poder secular ou do topo

da hierarquia clerical. Aliás, há a notar que em Veneza se encontram muito poucas

construções do século XX, pois as duas ilhas que compõem a parte principal da

cidade são extremamente pequenas, o seu espaço já há muito tempo que foi

preenchido e, como acontece com as cidades património mundial, só se podem

demolir edifícios quando eles chegam mesmo a ruir.

A bienal propriamente dita consiste numa enorme variedade de arte

contemporânea apresentada pelas representações nacionais, o que a torna num

evento muito atractivo para o público em geral, bem como para profissionais e peritos.

Neste sentido, este evento é um grande sucesso promocional e turístico para a cidade

e, simultaneamente, serve como grande fórum de crescimento do fenómeno da arte

contemporânea. A título de exemplo da eficácia deste tipo de eventos no âmbito da

indústria cultural, veja-se como hoje em dia existem grupos organizados de “turismo

cultural” que seguem as bienais pelo mundo fora – e já existem mais de 170 dedicadas

às artes. A Bienal de Veneza, contudo, é considerada a “rainha das bienais”, quer por

ter sido a primeira e já ter uma longa história, quer pelo valor intrínseco da sua

localização. Por consequência, é natural que se tenha tornado a escolha preferencial

para a promoção da arte contemporânea de cada país que aí se faz representar, os

quais preparam, financiam e gerem a sua representação com total autonomia. Talvez

por isso, Veneza também se tenha tornado o palco mais internacional e mais

respeitado entre os eventos de arte contemporânea.
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1.1.1 Termos e Significados da Participação Portuguesa

Para os países e os artistas que participam nesta Bienal as oportunidades

reflectem-se na sua visibilidade e divulgação efectivas. O pavilhão português, por

exemplo, contou com mais de 16.000 visitantes em 2007, números representativos da

importância da bienal como um verdadeiro momento de exercício político e

diplomático, onde se estabelecem contactos e se abrem novas portas para a arte

portuguesa em geral e para o artista seleccionado em particular. Para além dessa rede

fundamental de relações que se estabelecem, deve-se ainda referir – mesmo sem

pretender fazer juízos de valor – que a qualidade da arte apresentada é de grande

nível, o que se pode dever ao facto de cada país procurar mostrar o que possui de

melhor na área. A combinação destes dois factores – político/diplomático e, do ponto

de vista artístico, qualitativo – tem permitido manter esta tradição de qualidade

inerente à Bienal, que assim justifica o grande investimento que todos os países ai

fazem.

No caso de Portugal, deve-se salientar que o país nunca possuiu um espaço

próprio no recinto original da bienal, o Giardini, pois a sua participação na Bienal tem

sido historicamente intermitente. Só a partir dos anos 1990 é que esta participação

passou a ser mais regular e a ter maior consistência, num processo que culminou no

ano de 2007, quando Portugal conseguiu firmar pela primeira vez um contrato com um

espaço expositivo, a Fondaco Marcello, situado no Grande Canal e junto ao Traggheto

S. Tomás, o qual garantirá a continuidade e a segurança devidas à representação

nacional por um período de três anos.

A presença portuguesa é garantida e organizada pelo Ministério da Cultura,

mais directamente pela Direcção Geral das Artes (DGA), que no caso da participação

de 2007 optou por um sistema de selecção muito utilizado por outros países mas

inédito em Portugal: a DGA convidou um curador (Jürgen Bock) para fazer o

comissariado da representação portuguesa, cabendo ao curador a total

responsabilidade pela escolha do artista a convidar. Foi, portanto, o comissário que

propôs o nosso nome para desenvolver um projecto original e criado de raiz, o qual iria

constituir a representação portuguesa na 52ª Bienal de Veneza.

1.2 O “Processo de Investigação” nas Artes Plásticas

O projecto Maison Tropicale caracterizou-se desde o início por ser um projecto

plástico com uma forte componente de investigação. Neste sentido, torna-se
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pertinente definir agora o que se entende em termos académicos por esse processo

de investigação e de como este pode ser aplicado no campo das artes. No dicionário,

a definição de ideia de investigação é fornecida como uma pesquisa ou «estudo ou

série de estudos aprofundados sobre um determinado tema, numa área científica ou

artística» (Porto Editora, 2006: 969), pelo que já existe aqui uma referência ao

contexto artístico. Aliás, não deixa de ser interessante sublinhar que o mesmo

dicionário também define ciência como uma “arte ou prática baseada num corpo

organizado de conhecimentos ou regras” (Porto Editora, 2006: 367). Resta, pois,

definir em que consiste este estudo aprofundado no campo das artes e, em particular,

na arte contemporânea, que é um domínio ou área de conhecimento muito vasto, por

vezes ambíguo, mas claramente identificável, cuja metodologia é inerente a um

objecto que é sempre a produção de uma obra plástica e artística.

Como devemos então entender a ideia de projecto plástico de natureza

investigativa? Trata-se de um projecto que se inicia pela definição de uma área de

estudo tanto do ponto vista conceptual como histórico, esclarecendo a época, o

movimento artístico, a linguagem artística ou os autores específicos que se pretendem

estudar. Desta forma é possível cimentar algumas das possíveis linhas de pensamento

dos conceitos estéticos, históricos, políticos ou transdisciplinares a serem

desenvolvidos, mas também é possível abrir o projecto a algumas derivações

interessantes e surpreendentes, que não podem ser previstas de início, pois embora o

artista tenha a consciência das ferramentas plásticas – os suportes e técnicas –

simultaneamente apropriadas e de sua preferência, o corpo do projecto pode

desenvolver-se através de explorações plásticas cujo resultado é imprevisível. Aponta-

se, portanto, para um projecto claramente composto por uma componente de análise

de textos e produção de documentos escritos, mas é na sua componente plástica,

sempre maioritária, que as investigações dão fruto a experimentações plásticas

inéditas, inovadoras e especificamente pertinentes, isto é, relacionadas com a área de

estudo definida pela proposta de trabalho.

Neste sentido, o projecto Maison Tropicale é uma proposta de trabalho bem

definida e com alguns resultados qualitativos previstos, embora o conteúdo específico

desses resultados tenha permanecido em aberto até à sua conclusão. Começou por

ser uma proposta que se foi testando ao longo do seu processo de elaboração, pelo

que o resultado final teve de inevitavelmente resolver algumas surpresas para além do

inicialmente previsto. Pela importância da sua faceta plástica e pela

multidisciplinaridade associada à sua concepção, é sem dúvida um projecto inserido

na área académica das artes plásticas.
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1.3 Uma Nova Proposta de “Representação”

Desde o primeiro momento do convite para produzir uma obra inédita para a

Bienal de Veneza de 2007 houve dois critérios que ficaram claros quanto ao tipo de

envolvimento e intenção da nossa participação. O primeiro seria que esta nova obra se

devia integrar condignamente no discurso plástico e conceptual que temos vindo a

desenvolver ao longo dos anos, respeitando, portanto, um percurso artístico próprio e

anterior. O segundo critério consistia em enveredar por um processo artístico

exploratório baseado num trabalho de investigação longo e profundo e com alguma

flexibilidade, que produzisse resultados plásticos para além da instalação/obra que

viesse a ser apresentada a público. Era muito claro para nós que a obtenção desses

resultados passava pela demonstração eficaz do próprio processo como uma obra de

arte, o que por sua vez implicava produzir um corpo de trabalho suficientemente vasto

para permitir a escolha da forma mais apropriada para o demonstrar. Seria então

desse corpo de trabalho alargado que resultaria a obra de arte (sintética) que

consistiria na representação portuguesa na Bienal de Veneza.

Neste sentido, pareceu correcto e apropriado não só prosseguir como enfatizar

a linha de trabalho própria que temos vindo a desenvolver, fornecendo assim um

substrato capaz de permitir uma melhor clareza e legibilidade. Beneficiava-se, para

isso, da liberdade e confiança transmitida pelo comissário da bienal, Jürgen Bock, bem

como pela própria DGA. Também pareceu pertinente que a proposta de trabalho e a

escultura tivessem referências óbvias e facilmente reconhecíveis do trabalho de

design de Jean Prouvé, muito especificamente da sua Casa Tropical, o motivo

inspirador da nossa obra específica para a Bienal. Haveria, contudo, tanto da

perspectiva minimalista em relação ao contentor como dos elementos individuais,

espaço para a interpretação duma linguagem formal individual e própria que remeteria

para o nosso corpo de trabalho, não o deixando surgir como uma versão meramente

ilustrativa da casa de Prouvé.

De facto, mesmo que este projecto tenha como uma das suas referências

principais a Casa Tropical de Jean Prouvé, nunca foi seu objectivo reproduzir ou voltar

a representar a casa original, até porque no actual panorama da arte já existem

suficientes representações da mesma, como é o exemplo da obra produzida por Rirkrit

Tiravanija – um artista que trabalha num circuito internacional contemporâneo muito

semelhante ao nosso. Na perspectiva aqui adoptada, essa representação “fiel” da

casa teria ainda mais duas desvantagens: uma seria situar-se-ia tão próximo do

próprio objecto que não permitiria uma interpretação livre capaz de acrescentar algo
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ao que já foi dito, nem do nosso ponto de vista como artista nem do ponto de vista do

espectador; outra, talvez mais significativa, seria essa representação tornar-se uma

nova celebração da casa e da sua história, impedindo assim qualquer discurso crítico

ao processo histórico e politico em que casa se viu implicada – que na verdade é o

assunto/foco do nosso projecto.

Foi deste modo que a ideia de uma “representação” no sentido mais literal e

mimético começou a parecer insuficiente para dar conta do trabalho de evocação

plástica que se pretendia fazer da Casa, surgindo o termo Inglês “rendition” – ou

“rendição escultural” – como aquele que mais se apropriava para descrever o nosso

processo de trabalho e também o resultado final da escultura. É, portanto, necessário

escrutinar estes dois conceitos, mesmo se apenas o segundo é que ficou próximo da

experiência escultórica realizada. Antes, contudo, adiantem-se ainda dois detalhes que

nos conduziram à escolha desta terminologia, pois à circunstância da nossa linguagem

de trabalho, aliada à história pessoal, se desenvolver quase exclusivamente na língua

inglesa, somou-se o facto deste projecto apresentar um faceta internacional

significativa, o que implicou a constituição de uma grande equipa de trabalho também

internacional. E, evidentemente, apesar de se tratar duma representação nacional, a

obra foi pensada para circular no circuito internacional da arte, onde indubitavelmente

a língua franca é o Inglês.

Atente-se, então, à distinção entre as palavras “representação” e “rendition”

que o dicionário fornece. Em português “representação” tem como significado:

«Imagem, desenho ou pintura que representa um facto, uma pessoa ou um objecto;

figura; reprodução; cópia; escultura (...); imagem mental de percepção interior;

figuração mental» (Porto Editora, 2006: 1453). O verbo “representar”, por sua vez,

adquire o sentido de: «tornar presente; revelar; reproduzir a imagem de; significar;

simbolizar» (Porto Editora, 2006: 1453). Já em inglês, “representation” quer dizer: «the

act or an instance of representing or being represented; a thing (esp. A painting etc)

that represents another» (R.E. Allen, 1992: 1020). Enquanto “represent” corresponde

a: «stand for or correspond to; be a specimenor example of; call up in mind by

description or portrayal or imagination» (R.E. Allen, 1992: 1020). Por outro lado, o

verbo “to render” e a palavra “rendition” ou “rendering” apresentam os seguintes

significados em Inglês: “render” é «cause to be or become;...represent or portray

artistically or musically, etc; perform; execute; translate» (R.E. Allen, 1992: 1017);

“Rendering” quer dizer «the act or an instance of performing muisc,drama etc;an

interpretation or performance; a translation» (R.E. Allen, 1992: 1017); e finalmente

“rendition”, que significa «an interpretation or rendering of a dramatic role, piece of
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music, etc; a visual representation (R.E. Allen, 1992: 1017).

Como se pode constatar, há uma diferença subtil entre um termo e o outro.

Pelo menos em Inglês a palavra “representação” não está tão relacionada com a ideia

de interpretação como parece subentender o termo português. Já a palavra “rendition”

implica o acto de interpretar em simultâneo com o acto de representar. É precisamente

esta concomitância que interessava particularmente à escultura Maison Tropicale, pois

há muito que no nosso trajecto se aposta no valor interpretativo individual do artista

como elemento de fixação e pertinência de uma obra que ultrapasse a mensagem

política óbvia. A combinação da visão pessoal com uma constatação politica,

particularmente significativa para este projecto, tem sido, de facto, uma área de

investimento do nosso trabalho.

CAPÍTULO 2 – Conceitos e Referências

Para uma análise das referências a que o nosso trabalho recorre é necessário

explicitar alguns autores e linhas de influência que foram relevantes no seu processo

de maturação, sem esquecer os saberes provenientes de outras esferas de

conhecimento a que este projecto reporta.

2.1 A influência de Jean Prouvé

A chamada de atenção para o significado político e estético da Casa Tropical

de Jean Prouvé foi-nos mencionada por um colega, Andrew Renton, ao longo do

diálogo profissional em torno dos assuntos pós-coloniais que temos mantido

regularmente. Renton, que é curador, ensaísta e dirige o Curatorial Studies Program

da Universidade de Londres no Goldsmiths College, acompanha de perto a nossa obra

desde a primeira exposição (Sites and Services, 1992) e os seus textos são

frequentemente incluídos nas publicações resultantes das apresentações do nosso

trabalho, como são os casos de: ”Outra Memória da Velha Casa”, in Maison Tropicale,

2007: 60; “Unknown Content: Diminished Return?”, in (Re)Volver, 2006: 38; in Em Sítio

Algum, 2003: 61; “The Departure Lounge and Other Points of Departure”, in The Day

After Tomorrow, 1994: 71. Esta troca de ideias consiste em sucessivas apresentações

informais do nosso trabalho, em críticas sobre as abordagens e leituras do mesmo e

no apontar de referências que possam vir a ter interesse para ambos, como no caso

da modernidade na arquitectura (Jackson, 1994) ou da descoberta de Prouvé.

16



A capacidade de entendimento conceptual de Renton, a empatia teórica que se foi

construindo através dessas sessões de apresentação dos trabalhos, a nossa

participação nas suas exposições – como por exemplo em Total Object Complete With

Mising Parts (2001), em Tramway, Glasgow –, os diálogos que derivam dos seus

textos e as suas contribuições criativas têm sido extremamente pertinentes e ricas,

ilustrando de uma forma interessante o potencial desta colaboração tanto nos

processos de investigação como nos artísticos.

Neste sentido, o nosso primeiro contacto com o objecto Casa Tropical de Jean

Prouvé deu-se através da documentação da sua apresentação museológica no

Hammer Museum (http://www.hammer.ucla.edu/exhibitions/95/), sendo desde logo

evidentes as suas potencialidades como ponto de partida para um novo projecto com

carácter de investigação. Soube-se então que a biografia de Jean Prouvé teve inicio

em 1901, em Paris, onde cresceu rodeado pelos ideais e energia de seu pai, Victor

Prouvé, cuja colectiva conhecida como “L'École de Nancy” pretendia forjar uma

relação entre a arte e a indústria, tornando a primeira mais acessível. Jean Prouvé

estudou numa oficina de metais e tornou-se ferreiro/serralheiro, fazendo candeeiros,

corrimãos e mobiliário em metal. Em 1931 abriu o famoso “Ateliers Jean Prouvé”, onde

a colaboração com arquitectos e designers como Charlotte Perriand e Pierre

Jeanneret resultaram na produção de objectos de design, mobiliário e alguns projectos

de arquitectura, de que é exemplo o clube de aviação Roland Garros. As suas

primeiras experimentações com casas pré-fabricadas deram-se no período posterior à

segunda guerra mundial, com uma encomenda do Ministério da Reconstrução francês

para desenhar e produzir casas desmontáveis para refugiados.

Em 1947 Prouvé construiu a fábrica de produção de mobiliário de Maxéville,

onde trabalhou em colaboração com o seu irmão Henry Prouvé, arquitecto de

formação, iniciando um extenso programa de investigação sobre os usos do alumínio

na arquitectura. Foi nessa fábrica que se desenharam e construíram os protótipos da

Casa Tropical de Jean Prouvé e se fizeram experimentações arquitectónicas como o

Pavilhão do Centenário do Alumínio (1954), a “Maison des Jours Meilleurs” ou a Casa

do Abbé Pierre (1956). Os seus desenhos já reflectiam uma filosofia de trabalho que

incita ao conhecimento profundo dos materiais que se laboram e a um compromisso

forte na colaboração entre artistas e artesãos, denotando ainda uma especial atenção

à evolução do desenvolvimento técnico (ver

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Prouv%C3%A9).

Prouvé construiu a sua própria imagem de forma sóbria e assente numa

modéstia e num projecto muito específico, classificando-se a si mesmo como “homme
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de usine”, não deixando de planear produções de escala industrial tipicamente

modernistas (Bock, Jurgen, ”A Modernidade à Solta de Ângela Ferreira”, in Maison

Tropicale, 2007: 10). Neste sentido, pode considerar-se Prouvé mais como «construtor

que arquitecto, fascinado com todo o género de mecânica e produção industrial» (In

Jean Prouvé - The poetics of the technical object, 2006: 20). Como gostava de pensar

a arquitectura no contexto de produção industrial, tinha a percepção de que a fábrica

de Maxéville era como uma linha de montagem de carros, pois as suas casas também

tinham uma armação de metal.

2.1.1 O Conceito de “Casas Portáteis”

A história de casas de metal pré-fabricadas não tem início com as casas de

Prouvé. O entusiasmo com o metal, característico dos primórdios industriais do século

XIX e do século XX, permitiu múltiplas experimentações com este género de habitação

em série, um resultado do desenvolvimento de técnicas de manufactura do metal e,

percebe-se hoje, uma forma de dar resposta às necessidades de uma sociedade em

processo de mudanças económicas e sociais radicais. Exemplos paradigmáticos

destas construções surgem logo na Grã-Bretanha em 1851, com as pequenas casas

vitorianas para colonos (Fig. 1), em França em 1889, com a Casa de Ferro de Poissy

(Fig. 2), ou ainda com o Sanatório para Buenos Aires, montado previamente na

Bélgica em 1887 (Fig. 3).

Fig. 1: Pequenas casas para colonos, The Illustraed London News, 20 Setembro 1851.

         In Jean Prouvé - The poetics of the technical object, 2006: 261
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Fig. 2: Casa de Ferro de Poissy,1889.

          In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 6

Fig. 3: Sanatório para Buenos Aires, pré-montado na Bélgica, 1887.

         In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 7

Já depois da primeira guerra mundial os arquitectos modernistas começaram a

experimentar e ensaiar modelos de casas que não eram meras adaptações de casas

convencionais em metal, mas antes verdadeiras invenções ao nível do design e do

uso de material metálico adaptado a partes de construção. A intenção fundamental

seria uma possível redução dos custos de construção, pelo que havia aqui um

propósito humanista muito próprio do espírito modernista. Um exemplo desta

experimentação e invenção é o projecto “Maison Dimaxion”, de 1929, idealizado por
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Buckminster Fuller (Fig. 4), cuja proposta nunca ultrapassou a fase de maqueta, mas

também, do mesmo ano, a “Maison Metallique” de Oscar Nitzchké, Adrien Brelet e

André Le Donné (Fig. 5), uma resposta ao concurso lançado pela empresa de metais

Forges, de Strasbourg. Neste último caso foram construídas num sistema pré-

fabricado 120 casas com uma estrutura e painéis de metal. Finalmente, há a

mencionar o projecto em alumínio de “Refuge Tonneau”, realizado em 1939 e

desenhado por Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand (Fig. 6), tendo ambos colaborado

com Jean Prouvé. Este projecto é aqui referido com o intuito de mostrar as relações e

semelhanças formais que se podem estabelecer com a Casa Tropical de Jean Prouvé,

apesar de não haver provas de que estes autores tenham trabalhado neste último

projecto.

Muito especificamente em África, e com especial interesse histórico para o

nosso projecto, há que mencionar a “Casa de Ferro” em Maputo, Moçambique,

localizada ao lado do jardim do Tunduto (Fig. 7). Concebida em 1892, esta casa é

atribuída à escola de Eiffel – não ao próprio Eiffel, como é popularmente referida – e

foi originalmente construída para ser a casa do governador, embora nunca tenha sido

por ele habitada por se ter comprovado ser demasiado quente para o clima subtropical

de Maputo. Restaurada recentemente, esta casa totalmente em ferro é hoje a sede do

Departamento de Museus de Moçambique.

Fig. 4: “Maison Dimaxion”, do construtor Buckminster Fuller, 1928.

In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 9
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Fig. 5: “Maison Metallique”, de Oscar Nitzchké, Adrien Brelet e André Le Donné

In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 8

Fig. 6: “Refuge Tonneau”, realizado em 1939 e desenhado por Pierre Jeanneret e

Charlotte Perriand

In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 8
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Fig. 7: “Casa de Ferro”, em Maputo, 1892

2.1.2 A história da Casa Tropical e dos Três Protótipos

A história extraordinária das Casas Tropicais de Jean Prouvé inicia-se com o

impulso de investimento e modernização coloniais franceses no período posterior à

segunda guerra mundial, quando em 1947 o Ministério do Ultramar Francês abriu dois

concursos públicos no âmbito do plano de desenvolvimento das colónias. Este plano

surge como desfecho lógico do discurso do General De Gaulle de 30 de Janeiro de

1944 em Brazzaville, cidade que acolheu um De Gaulle em fuga da França ocupada

pelos Alemães, tornando-se assim a sede da “France Livre”. Os visíveis esforços

industriais, sociais e educacionais realizados nas colónias depois dessa guerra, em

particular no Congo, acontecem, portanto, na sequência desse discurso inédito, em

que pela primeira vez se assume a igualdade dos povos e o compromisso francês em

desenvolver esses territórios. Um destes esforços resulta precisamente do concurso

para o desenvolvimento de casas de produção em série feito pela Companhie

Fonciére et Industrielle Africaine (CFIA), que encomendou o protótipo das casas para

serem especificamente usadas nas colónias francesas de África.

Para Prouvé esta foi a oportunidade para pôr em prática o seu fascínio por todo

o género de mecânica e produção industrial, desenvolvendo com o seu irmão Henry

uma série de protótipos de casas pré-fabricadas que, tal como os automóveis, tinham

geralmente uma armação de metal. O primeiro protótipo construído na sua fábrica

Maxeville, em Nancy, consistiu numa casa unifamiliar em alumínio e relativamente

modesta, que foi posteriormente transportada de avião para Niamey, capital do Níger,

onde foi instalada em 1949 (Fig. 8). A casa de Niamey, propositadamente construída
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para residência do director do liceu local e da sua família, deveria funcionar como um

estímulo que levaria a administração colonial francesa a dar aos irmãos Prouvé a

possibilidade de construir toda a capital. Segundo Gertrud Sandqvist, «Era um típico

sonho modernista, caracterizado pela grande escala, pela falta de história prévia e

pelo seu carácter imperialista» (Ângela Ferreira, 2007: 23), mas esse sonho não se

realizou e Prouvé só teve a oportunidade de produzir mais dois protótipos que também

foram transportados em antigos aviões de guerra, agora transformados em aviões de

carga (Fig. 9), para serem instalados em Brazzaville, no Congo (Fig. 10 e 11).

Fig. 8: A Casa Tropical de Niamey, 1949

          In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 93

Fig. 9: Avião de carga que transportou a Casa Tropical de Jean Prouvé para Niamey

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 88
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Fig. 10: Dois protótipos instalados em Brazaville, 1951

         In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 107

Fig. 11: Dois protótipos instalados em Brazaville, 1951

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 109

As características destes protótipos habitacionais são modulares, com larguras

idênticas de 10 metros de frontão, estabelecidas pelas estruturas pré-fabricadas, e

comprimentos variáveis. Mas como as condições de instalação no terreno foram

cuidadosamente consideradas por Prouvé, a superfície plana e seca onde foi

implantada a casa de Niamey permitiu que esta assentasse numa simples plataforma
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de betão, enquanto o terreno inclinado e pantanoso da localização das duas casas de

Brazzavile as obrigou a serem elevadas sobre pilares e instaladas junto uma da outra,

ligadas por uma ponte de metal. O sítio de Brazzaville ainda consentiu a Prouvé fazer

desenhos cuidadosos do terreno e do seu possível arranjo paisagístico.

No entanto, aquilo que os franceses apreciavam no conceito dos projectos de

Prouvé – a facilidade de montagem e desmontagem, o transporte prático e o aspecto

industrial – acabou por não funcionar na prática. Antes pelo contrário, a produção

acabou por se revelar muito demorada e as casas tornaram-se dispendiosas. Além

disso, as casas pareciam inadequadas ao clima e os colonos simplesmente não

gostavam de viver nelas – talvez por não cumprirem os requisitos estéticos

correspondentes ao estatuto próprio daquilo que julgavam ser a sua “posição”, como

se acabou por provar pelo posterior predomínio da típica casa colonial, construída em

tijolo, com as suas grandes varandas e jardins.

Por outro lado, durante a nossa estadia em ambos os locais foi fácil constatar

que a memória dos habitantes de cada um dos dois locais revelava que as casas eram

consideradas quase como “ovnis” de origem extraterrestre, o que fazia delas alvo de

muita atenção mas não as tornava necessariamente desejáveis – um testemunho

revelou mesmo que as crianças se referiam à casa como sendo enfeitiçada. A última

habitante das casas de Brazaville, contudo, tinha outra perspectiva, pois a sua

memória de lá viver estava cheia de afecto e satisfação, tendo mesmo revelado que a

casa lhe fazia lembrar um barco no mar alto, facto que não pode deixar de estar

associado às famosas vigias azuis de Prouvé. Esta é uma recordação

necessariamente construída, exótica e idealizada, podendo ser apreciada no filme

documentário que também faz parte do projecto Maison Tropicale e adoptou esse

mesmo nome, realizado por Manthia Diawara1.

2.1.3 A Inserção dos Objectos de Prouvé no Mercado de Arte

É no início dos anos 1990 que Prouvé é descoberto pelo mercado do design e

da arte, com o consequente processo de acreditação e “fetischização” da sua obra e o

aumento frenético da procura dos seus artefactos para venda. Mas ao contrário

daquilo que aconteceu com alguns dos seus contemporâneos, em que certas peças

identificam e simbolizam imediatamente os respectivos autores – como Breuer e a sua

cadeira Wassily, Le Cobusier e a Unité d'Habitation ou ainda Mies Van der Rohe e os

                                                  
1 Manthia Diawara nasceu no Mali, é realizador de documentários, ensaísta e professor de estudos

africanos e literatura comparada na New York University, onde também dirige o Institute of African-

American Affairs.
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seus prismas de metal e vidro –, este aumento da fama de Prouvé não se deve a

nenhum objecto icónico específico ou a algum edifício excepcionalmente emblemático

que sirvam de marcas para assegurar a sua reputação entre o público em geral, nem

tão pouco se deve à perícia e ao investimento de Prouvé na promoção ou no

marketing próprio, que neste domínio se desvinculou do exemplo de Le Corbusier (In

Jean Prouvé - The poetics of the technical object, 2006: 20).

Na verdade, a figura de Prouvé apresenta-se muito mais modesta e com uma

integridade capaz de combinar várias facetas de vida, entre as quais se destacam o

grande interesse pela política e pela qualidade do ambiente. A actividade política de

Prouvé está bem patente no seu envolvimento como membro da resistência durante a

segunda guerra mundial, algo que lhe valeu o reconhecimento posterior da cidade de

Nancy, de que chegou a ser presidente da Câmara. Já as suas preocupações

ambientais estão reflectidas nos seus designs muito sensíveis à ergonomia e ao

problema do uso industrial dos materiais.

Tudo isto torna Prouvé numa figura precursora dos princípios de vida vigentes

nos finais do século XX e inícios do século XXI, pelo que apesar de estar inserido no

movimento modernista, conhecido por uma certa especialização e pelo

desenvolvimento de linguagens puras, as suas características que hoje mais se

evidenciam são, de facto, as de um homem multifacetado e interdisciplinar por

excelência, o que muito se adequa ao espírito pós-modernista da contemporaneidade.

O actual interesse por Prouve, todavia, também se deve ao revivalismo por

tudo o que esteja associado aos materiais e às técnicas construtivas propriamente

ditos em particular entre os arquitectos, a quem o uso inovador dos materiais

relacionados com a produção industrial pelo sistema “cutting-edge”, as formas

inspiradas no imaginário tecnológico, nos temas ideológicos ou ambientais, etc.,

suscitam a atenção e o investimento. A associação destes factores a uma produção

artística muito democrática, que exigia qualidade formal e que dava a mesma atenção

ao design de um banco de escola ou a uma casa para ser instalada em Africa, faz com

que a figura de Prouvé seja intensamente revisitada, tornando hoje a sua obra mais

apelativa do que há três décadas atrás, período em que os seus objectos se

escondiam em lugares “obscuros” e pouco “glamorosos” como Brazzaville e Niamey

ou na vida quotidiana em que estavam inseridos.

Foi esta descoberta comercial da obra de Jean Prouvé que permitiu a um

galerista francês financiar e liderar, decorria o ano de 2001, o projecto de identificação

dos locais das Casas Tropicais. Como o seu estado de conservação era razoável

procedeu-se então a um novo extraordinário processo de desmontagem,
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empacotamento em contentor e transporte por avião das referidas casas para a

Europa, onde estas foram restauradas e postas à venda no mercado da arte como

objectos fetiche.

2.2 Identificação das Referências Conceptuais e Plásticas: O Minimalismo

Foi na nossa exposição Em Sítio Algum, uma antologia realizada em 2003 no

Museu do Chiado (MNACC), em Lisboa, que o discurso e a linguagem plástica que

temos vindo a criar tiveram a sua primeira oportunidade de apresentação pública, bem

como o seu primeiro teste de legibilidade. O trabalho inerente às obras então

apresentadas pressupõe uma análise crítica das histórias coloniais e pós-coloniais,

combinada com visualizações/interpretações fortemente referenciadas numa

linguagem modernista da arquitectura e no período da arte contemporânea

especificamente conhecido como dominado pelo movimento Minimalista. Com este

discurso artístico, cuja força geradora é claramente política e contém passagens que

visam enfrentar a mentalidade portuguesa vigente, poderia haver à primeira vista

alguma dificuldade em representar Portugal na Bienal de Veneza. Todavia, tratando-se

de um evento que se desenvolve num contexto que privilegia o profissionalismo e a

contemporaneidade, associado à aposta do comissariado do projecto, bem como na

coerência do seu percurso e consequente mais valia, foram criadas as condições para

que Portugal se fizesse representar com a qualidade que este tipo de abordagem pode

reclamar.

Como o nosso discurso se baseia na linguagem minimalista, torna-se

apropriado fazer agora uma reflexão mais profunda sobre a sua definição. Para além

da apetência estética pessoal, assunto que não é discutível nem aberto a julgamento

de valores, a escolha desta linguagem tem alguns critérios subjacentes. O primeiro

passa pela sua pertinência como movimento artístico, aliado ao facto de coincidir no

tempo com uma série de acontecimentos privilegiados, uma vez que o Minimalismo

surge nos Estados Unidos da América (EUA) nos finais da década de 1950 e prolonga-

se pelos anos 1960, o período histórico da descolonização e do fim da maioria dos

império coloniais em África. Esta mera coincidência de datas sempre reteve a nossa

curiosidade e interesse por ser ilustrativa das diferenças de realidades destes dois

contextos, o histórico-político e o artístico. Esta nossa intuição confirmou-se com a

investigação teórica e o encontro com a proposta de reavaliação do poder e validade

do minimalismo feita por Hal Foster, que se passa a citar:

«in this genealogy minimalism will figure not as a distant dead end but as a
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contemporary crux, a paradigm shift toward postmodernist practices that

continue to be elaborated today. Finally this genealogy will lead back to the

1960s, that is, to the place of minimalism in this critical conjuncture of post-war

culture, politics and economics.» (Foster, 1996: 36)

Além desta perspectiva dada por Hal Foster, o minimalismo compreende uma

das manifestações tridimensionais mais ricas em poder evocativo, dirigindo o

espectador da simplicidade e da preponderância directa e óbvia do objecto para uma

vasta gama de experiências complexas, pessoais e íntimas e de âmbito transversal.

Em pouquíssimas palavras Foster esclarece a multiplicidade e complexidade da

experiência que as obras minimalistas propõem:

«So what you see is what you see, as Frank Stella famously said, but things are

never as simple as they seem: the positivism of minimalism notwithstanding,

perception is made reflexive in these works [em alguns casos literalmente,

devido aos reflexos das superfícies dos materiais] and so rendered complex.»

(Foster, 1996: 36)

Das palavras de Foster depreende-se que a relação com as obras minimalistas

não passa pela mera fruição óptica do objecto, antes convocando para si um conjunto

de relações e referências que impelem a uma experiência de ordem conceptual e

ideológica, pessoal e íntima, adaptável às variadas geografias.

2.3 Derivações ao Campo Artístico: Política, Sociologia e Antropologia

É sabido como as referências da obra artística não provêm unicamente da

história da arte e das artes plásticas mas também de outros universos do

conhecimento, sobretudo quando o trabalho que se pretende realizar parte de

determinantes geográficas, históricas e políticas muito específicas. Uma destas

influências mais marcantes da Maison Tropicale, surgida durante o processo de

desenvolvimento da obra, foi o livro Heart of Darkness (1989), de Joseph Conrad, que

se tornou uma ferramenta de extrema utilidade por conceder uma série de

informações de carácter verídico, pese embora ser uma obra de ficção. Como a

história “maldita” deste livro serviu de fonte de contextualização geográfica/local e

histórica/poética, é relevante citar uma parte da introdução do livro que é já uma

interpretação do texto em si:

«written in the last year of the nineteenth century (a commission for the
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thousandth issue of Blackwood's magazine) Heart of Darkness can be seen as

the first twentieth-century novel, with its climate of doubt and vagueness, its

loss of moral confidence, its need for 'belief' in the midst of moral wilderness, its

exploration of the subconscious, and its affirmation of individual freedom. The

colonial greed and oppression of the story, and the vast gap between man's

good intentions, high ideals and what he actually does still has a horrible

relevancy and what marlow called ' the conquest of the earth' still goes on and

is still 'not a pretty thing when you look into too much'. The Belgian and British

empires have collapsed, but others have taken their place. White ivory has

been replaced, on the whole, by black oil as the main object of 'looting', and as

for 'the idea', the 'unselfish belief... you can set up, and bow down before, and

offer a sacrifice to...' there are still far too many.» (Conrad, 1989: 23)

A nossa experiência vivida da história de África dava-nos a noção de que o

local de implantação das casas de Prouvé no Congo coincidia com a mesma área

geográfica da acção do livro, pelo que a necessidade de o reler tornou-se

incontornável e permitiu experimentar a ideia do rio Congo e do seu ambiente de

forma literária e imaginária. Frise-se, no entanto, que a leitura de Heart of Darkness foi

encarada como um acto simbólico, na medida em que a zona geográfica aí descrita

não corresponde exactamente ao espaço geográfico de inspiração para o projecto

Maison Tropicale. A coincidência geográfica é nítida no caso de Brazzaville, mas torna-

se bastante distante no caso de Niamey, além de que Conrad se debruça sobre a

Bélgica colonial e não sobre a França, como é o nosso caso. No entanto, as

semelhanças então encontradas entre os ensinamentos da extraordinária obra de

ficção escrita por Conrad e a história da Casa Tropical de Prouvé revelaram-se muito

mais evidentes do que se poderia esperar, merecendo por isso ser aqui referidas.

A leitura deste livro também serviu para fixar e reforçar uma intencionalidade

política cuja presença se fez questão estivesse presente desde o início na nossa obra.

Esta é um projecto de investigação artística que nasce com uma clara vertente

política, capaz de ter “mensagem”, mas que não pretende adoptar um ponto de vista

didáctico ou pedagógico impositivo. Embora se entenda que a arte deve ser portadora

de um ponto de vista, de um conteúdo e de uma forma, estes não são

necessariamente de carácter moral ou didáctico. Pelo contrário, na perspectiva aqui

adoptada a mais valia da obra reside no facto de propor uma abordagem “não-

explícita” e “não-linguística”, capaz, portanto, de proporcionar ao espectador múltiplas

formas de “leitura” e relacionamento.
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Existem ainda outros ensinamentos que foram absorvidos do livro e estão

relacionados com a Maison Tropicale. Um deles é a actualidade da descrição dos

procedimentos do processo de colonização e passa pela atitude que Conrad descreve

como “looting”, ou seja, a pilhagem ou o saque, um tema que aparece

surpreendentemente – ou talvez não – como subjacente à própria história da Casa

Tropical de Jean Prouvé, agora adaptado a um espírito predador muito próprio do fim

do século XX que muito se assemelha à clássica abordagem aterrorizante que Conrad

atribuiu à atitude dos europeus colonizadores em terras africanas. Repare-se como até

o pormenor dos materiais de construção utilizados na casa, o facto de esta não ser

feita de um material cru e autóctone mas sim de um artefacto cultural de produção

industrial – a chapa zincada e quinada – que só passou a pertencer a África porque

para lá foi levado pelos próprios colonizadores, é revelador do carácter invasivo da

colonização.

Para melhor ilustrar as relações do livro de Conrad com a Maison Tropicale e

as semelhanças de interpretação no modo de fazer contestação política, cite-se uma

passagem em que a personagem Marlow comenta a horrível descoberta das cabeças

empaladas à porta da casa de Kurtz:

«I am not disclosing any trade secrets. In fact, the manager said afterwards that

Mr. Kurtz's methods had ruined the district. I have no opinion on that point, but I

want you clearly to understand that there was nothing exactly profitable in these

heads being there. They only showed that Mr. Kurtz lacked restraint in the

gratification of his various lusts, that there was something wanting in him...»

(Conrad, 1989:97)

De facto, Conrad não escreve um livro de contestação política, havendo

mesmo quem o acuse de descrever os eventos de forma subtil e aparentemente isenta

de juízos morais, demasiado complacente para com o colonialismo. No projecto da

Maison Tropicale também se adoptou um tipo de abordagem pouco explícita, pois na

nossa perspectiva ela acabará por funcionar, mesmo que paradoxalmente, como forte

ferramenta de contestação.

É importante frisar aqui a intenção inicial do projecto para a Bienal utilizar todas

as influências e informações obtidas sobre os contextos focados e cruzá-las com a

utilização de referências próprias pertencentes ao nosso discurso artístico. Este

princípio decorre da aplicação de uma metodologia pessoal e surge da idiossincrasia

de cada artista, cuja fidelidade às suas formas de pensar e trabalhar é o fundamento

que estabelece um percurso coerente. Contudo, a afirmação do direito de expressão
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como artista subjacente a este princípio, que aqui também se assume, não pode de

forma alguma correr o risco de esquecer aquilo que hoje se sabe através de

disciplinas como a Antropologia e a Sociologia, ou seja, que o discurso colonial se

baseia em tomadas de posição abusivas sobre o “outro” – o colonizado –, partindo do

pressuposto da legitimidade de o poder conhecer, julgar e, consequentemente,

interferir na sua vida, mesmo quando – ou principalmente – a sua cultura de origem se

revela totalmente diversa. Muitos anos de trabalho inseridos na área do discurso pós-

colonial forneciam a confiança suficiente para entender que estes eram assuntos

essenciais e de fundo, evitando qualquer queda nesse tipo de erro.

Por outro lado, o facto do discurso pós-colonial há muito ter ultrapassado

qualquer especificidade geográfica, tornando-se um discurso global, também vinha dar

maior legitimidade à tentativa de superar as nossas referências biográficas, como viria

a ser o caso deste trabalho sobre a Casa Tropical de Jean Prouvé, cuja abordagem às

histórias da França e da África francófona estavam claramente fora do âmbito da

nossa vivência pessoal. Esta intuição veio a ser confirmada com a leitura de autores

que se esforçam por lidar com a interdisciplinaridade e a globalidade dos problemas

pós-coloniais, a quem se reconhecem preocupações idênticas, como é o caso de

Manuela Ribeiro Sanches (2006) na seguinte citação:

«Se o volume se centra naquilo que, por vezes, se designa de espaço

'lusófono', isto sucede não com qualquer intenção de promover uma

especificidade que a língua partilhada poderá sugerir – e que a disparidade de

histórias questiona (Thomas, 2005) –, mas antes pela necessidade de localizar

esse movimento enviesado que a perspectiva pós-colonial requer. Sendo a

internacionalização do saber um facto incontornável, naquilo que a

globalização de melhor pode proporcionar – mesmo para as zonas mais

'periféricas' –, o certo é que há que evitar a recepção acrítica de tendências

particulares, evitando assim que estas sejam apressadamente generalizadas

ou universalizadas» (Sanches, 2006: 10)

A leitura de Ribeiro Sanches ajudou ainda a esclarecer o facto de este trabalho

se inserir numa procura aparentemente infindável da nossa parte, em que se olha para

o colonialismo com o intuito de entender o contexto e a realidade africana do pós-

colonialismo. Esta preocupação com um regime obviamente caduco provém da

ambivalência detectada, quer na sua aparente continuação sem reconhecimento

oficial, quer na ambiguidade da terminologia da condição pós-colonial, muitas vezes

utilizada por ausência de um conceito mais preciso para descrever eventos ou
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circunstâncias mais actuais. Este entendimento dicotómico e ambíguo do movimento

colonial talvez decorra do facto do colonialismo não ter ficado suficientemente bem

resolvido e, consequentemente, o termo “pós-colonial” nunca parecer adequado e não

ter produzido aquilo que prometia. A forma como Ribeiro Sanches arruma as ideias

dos textos da colectânea já referida também aborda esta questão, explicando-a da

seguinte forma:

«Presente e memória, esse lugar onde também a história se inscreve e

permanentemente se (re)faz (Nora, 1984), a condição pós-colonial vive

exactamente de um novo modo de se entender o passado e o presente,

olhando-os de um modo alternativo, numa revisitação, porventura, incómoda –

e, por isso mesmo, tanto mais necessária – de um imaginário assente em

circunstâncias materiais concretas, mas que os regimes discursivos também

ajudaram a construir.» (Sanches, 2006: 8).

Para no final da introdução que se tem vindo a citar concluir que «o ‘velho

continente’ deixou de constituir o centro de um mundo submetido à nova (des)ordem

global e pós/neo-imperial.» (Sanches, 2006: 21).

2.4 Obras Antecedentes

A prática artística por nós desenvolvida começou por se fundamentar nos

princípios escultóricos do modernismo tardio, tentando combinar problemas

conceptuais de teor artístico com soluções formais inventivas. Estas ambições foram

rapidamente abaladas pelo contexto político explosivo que então se vivia na África do

Sul do apartheid, pelo que a intenção aparentemente incompatível de adicionar um

conteúdo político e social à prática conceptual escultórica, rara e elitista, se tornou

uma missão.

A incorporação de conteúdos políticos nas nossas primeiras concretizações

artísticas tentavam preencher o vazio que se considerava existir nos exercícios

tridimensionais formais. Se essas peças apresentavam uma aceitação consciente dos

métodos modernistas de trabalho, a verdade é que a subscrição de um contexto

específico e de uma pertinência política tinham a intenção de os questionar.
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2.4.1 “Sites and Services” e “Emigração, José de Almada Negreiros”

Veja-se o exemplo da instalação Sites and Services (1992) (Fig.12), que alude

à política urbana adoptada pela Câmara Municipal da Cidade do Cabo para gerir os

problemas decorrentes de um crescimento urbanístico explosivo e informal. Aí, as

imagens fotográficas referenciais e as esculturas que resultaram do desenvolvimento

formal das mesmas – a documentação fotográfica feita em Kayalitsha serviu como

ponto de partida formal e político do projecto – coexistem e interagem entre si,

gerando nos espaços intersticiais um conteúdo artístico e político.

Fig. 12: Ângela Ferreira, Sites and Services, instalação, 1992

O foco de atenção na conexão entre a arte e a política adquiriu outras nuances

com a mudança de contexto na vida pessoal, pois trabalhar em Portugal permitiu

abordar os potenciais significados da sobreposição do modernismo com o período

histórico do fascismo, aqui entendido como leito político do amadurecimento do

projecto colonial português e veículo para o entendimento das relações e intenções

políticas de Portugal em África. Nesta perspectiva Portugal integra a Europa, que é

vista como símbolo do poder ocidental, cujo colonialismo averbou direitos de

preempção nas relações contemporâneas do eixo Europa/América - África.

Foi este complexo circuito de pensamentos que se transformou nos conteúdos

do campo de investigação então adoptado, permitindo explorar comentários pessoais

e perspicazes em projectos que tomaram as mais variadas formas e metodologias. A
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análise de artefactos modernistas cuja origem data do período colonial é bem visível,

por exemplo, no projecto Emigração, José de Almada Negreiros, Gare Marítima Rocha

Conde de Óbidos, Lisboa (1994), que referencia os frescos pintados no edifício de

apoio ao embarque dos navios que faziam a rota do correio colonial e que, mais tarde,

também foi palco dos embarques das tropas enviadas para as guerras de África. Esse

mural tríptico intitulado Emigração (1949), da autoria de Almada Negreiros, um dos

“mestres” do modernismo português, apenas formalmente deriva da pintura do início

do modernismo – as referências imediatas sugerem Picasso e Braque –, daí que o

nosso projecto consista numa desconstrução escultórica dos painéis, associada a uma

fotografia que representa o interior do espaço da gare onde os frescos foram

virtualmente eliminados, isto é, branqueados.

2.4.2 “Double Sided”

Em Double Sided (1996/97) (Fig.13 e 14), um projecto desencadeado pela

identificação das semelhanças entre duas “paisagens” localizadas em continentes

diferentes, a análise e o discurso crítico das relações de poder entre África e outros

centros poderosos mundiais adquiriu um formato e uma metodologia comparativas.

Tudo começou com duas exposições separadas e deslocadas no tempo e no espaço,

uma sobre a África do Sul teve lugar nos EUA e outra sobre os EUA ocorreu na África

do Sul. A primeira, Double Sided Part I (1996), produzida na Chinati Foundation em

Marfa, Texas, é uma instalação baseada na casa e no local de trabalho da artista sul-

africana Helen Martins em Nieu Bethesda, na África do Sul. A segunda, Double Sided

Part II (1997), foi realizada no Ibis Art Centre de Nieu Bethesda e é uma instalação

inspirada no espaço do atelier de arquitectura de Donald Judd em Marfa. Destas

instalações originais foram mais tarde produzidas várias versões que condensavam os

resultados de ambas, umas de forma mais sintética e abstracta, outras de forma mais

explicativa. O projecto novo assim criado sublinha as disparidades entre os dois locais

e as duas personalidades artísticas, Helen Martins e Donald Judd, mas entre as

dicotomias implícitas podem-se ainda nomear as problemáticas da arte erudita/arte

popular, da riqueza/pobreza e do masculino/feminino, ou seja, do artista ocidental

masculino consagrado como “estrela” em oposição à artista africana, mulher e

desconhecida.
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Fig.13 e 14: Ângela Ferreira, Double Sided, instalação, 1996/97

2.4.3 “Portugal dos Pequenitos” e o Vídeo-performance “Untitled”

Ainda no âmbito das preocupações relativas ao Modernismo e ao Fascismo,

havia a intenção de abordar as ligações da arquitectura modernista do período do

fascismo com o colonialismo português. Esta conexão já tinha sido sugerida no

trabalho da gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos atrás referido, o qual acabou

por espoletar a necessidade de uma análise da contradição entre o aparente estado

de graça da arquitectura portuguesa da época e a perversão do regime político que

essa mesma arquitectura tão entusiasticamente serviu. O primeiro exemplo desta

investigação materializou-se com Portugal dos Pequenitos (1995), uma referência ao

parque infantil em miniatura que pretende ser uma réplica do “império português”.

Outro exemplo é o vídeo performance Untitled (1998), uma performance de ginástica

interpretada pela própria autora filmada no Estádio Nacional, em Lisboa, um

equipamento construído pelo governo de Salazar que serviu de palco para as

celebrações anuais do “Dia da Raça”, esse autêntico festival inventado para exultar e

consolidar o sentimento de identidade nacional baseado no conceito de “raça eleita”.
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2.4.4 “Casa Maputo: Um Retrato Íntimo” e “Zip Zap Circus School”

No seguimento destas experiências, o nosso percurso concentrou a atenção na

arquitectura modernista do continente africano, nomeadamente em Moçambique e na

África do Sul, duas referências biográficas. O projecto Casa Maputo: Um Retrato

Íntimo (1999) (Fig.15) refere-se às mudanças operadas pelo passar dos anos numa

arquitectura doméstica africana, desde o crescimento da vegetação sub-tropical aos

efeitos do contexto político local. Trata-se de um duplo retrato da própria casa de

família, respectivamente fotografada logo após a sua construção nos anos 1960 e à

data da produção da obra, ambos projectados sobre estruturas de metal/ecrãs

desenhadas de acordo com dois diferentes métodos de projecção cartográfica - a

Gnomic e a Robinson – que assim os deformam de acordo com o feitio do suporte

côncavo ou convexo das projecções.

Fig.15 Ângela Ferreira, Casa Maputo: Um Retrato Íntimo, instalação/vídeo, 1999.

Já com o projecto Zip Zap Circus School (2000-2002) (Fig.16) o discurso

artístico passa a integrar muitas das mesmas preocupações de forma ainda mais

complexa, pois a análise cuidadosa da arquitectura modernista pretende interpretar os

edifícios e as estruturas como ferramentas para criar conteúdos e comentários

políticos bastante específicos. Concretamente, o projecto consiste na construção de
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uma porção de um edifício que nunca foi construído mas foi planeado pelo arquitecto

luso/moçambicano Pancho Guedes – um dos expoentes das experiências modernistas

na arquitectura africana do século XX – para a Zip Zap Circus School2, na Cidade do

Cabo. Apesar do edifício da escola Zip Zap nunca ter sido construído, o projecto

arquitectónico pretendeu responder às necessidades de um grupo social e também ao

seu complexo contexto histórico-político.

Na procura da sua forma ideal, o nosso projecto foi-se reformulando,

adicionando conteúdos e adaptando formas ao longo das suas várias apresentações,

o que acabou por condicionar e definir a metodologia do próprio projecto, transformado

num permanente “work in progress”. Na exposição colectiva More Works About

Buildings and Food (2000), em Lisboa, começou por se construir à escala 1:1 uma

parte do projecto de Pancho Guedes, parte essa escolhida, juntamente com os

materiais a utilizar, em colaboração com o próprio Pancho Guedes e o arquitecto

Pedro Gadanho, ambos responsáveis pela arquitectura da exposição realizada na

Fundição de Oeiras. O resultado foi uma estrutura que emergia da arquitectura da

exposição, feita com os mesmos materiais e sem que se pudesse identificar a linha

onde terminava a arquitectura da exposição e começava a da obra.

A mostra seguinte de Zip Zap Circus School deu-se na de Appel Foundation,

em Amesterdão (2001), e permitiu revisitar a ideia original deste nosso trabalho, agora

associada a um projecto de Mies van der Rohe para o museu Krueller Muller que

também nunca foi construído, embora houvessem imagens de uma sua maqueta à

escala 1:1, deslocada e instalada propositadamente no sítio de destino com um

suporte de rodinhas. Tal como a maqueta de Mies van der Rohe, o Zip Zap Circus

School ganhou os mesmos materiais, madeira e tela, e a mesma dinâmica, com

rodinhas que permitiam mais mobilidade ao objecto. O projecto ganhou assim uma

certa consistência e consolidou-se como uma instalação composta por três objectos

escultóricos.

A sua terceira e última exibição surgiu na sequência de um convite do Institute

of Contemporary Art da Cidade do Cabo para instalar o trabalho como escultura

pública temporária. Concretizada em 2002, esta versão não só deu vida aos desejos

dos alunos e professores da escola Zip Zap, permitindo que estes habitassem a

instalação e aí realizassem várias performances, como também originou uma

publicação que a documenta, intitulada “Angela Ferreira Zip Zap Circus School”.

                                                  
2 A Zip Zap Circus School é uma Organização Não Governamental da África do Sul, reconhecida por

promover a integração social de crianças de rua através da educação e treino nas artes do circo.
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Fig.16 Ângela Ferreira, Zip Zap Circus School, (2000-2002)

2.4.5 “Random Walk” e “Die Vlermuishuis/A Casa Morcego”

Com Random Walk, uma instalação com duas componentes e um programa de

computador sonoro aleatório realizada em 2005 (Fig.17), o nosso interesse pela

arquitectura foi combinado com observações ao discurso económico vigente. A

proposta teórica de um mercado não previsível, também conhecida nos meios

económicos por “Random Walk Theory”, é ilustrada nesta instalação através de um

gráfico criado por uma série de 15 fotografias que se alinham umas ao lado das

outras, representando as oscilações diárias do valor das moedas sul-africana (o Rand)

e europeia (o Euro). Esta série fotográfica serve de chave para a ideia da “fraqueza e

instabilidade” da moeda africana e instigou o vasto “passeio” da componente

escultórica da instalação, que permite ao visitante a experiência de uma “caminhada

aleatória” (random walk) no espaço da galeria. Foi precisamente a análise às

discrepâncias de desenvolvimento económico entre os continentes e aos movimentos

monetários do dinheiro (da bolsa e do valor da moeda), formas imediatas de aceder à

política no mundo contemporâneo, que suscitou a construção de uma estrutura

escultórica com andaimes que elevam o observador acima do nível do chão da galeria,

a qual é complementada com três “escadarias de sótão” capazes de alternar o seu

estado de aberto ou fechado, assim criando caminhos variados e imprevisíveis dentro

da escultura. Esta estrutura também referencia o método utilizado por Le Corbusier
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nas suas experimentações em torno da ideia de elevar habitações acima do nível do

solo, como no caso da Villa Savoye.

Fig.17 Ângela Ferreira, Random Walk, instalação, 20

A escultura Die Vlermuishuis/ A Casa Morcego, 2006 (Fig.18) baseia-se no

traço modernista e no telhado escultural dos planos arquitectónicos de uma casa

desenhada pelo arquitecto Sul-africano Gabriel Fagan e construída na Cidade do

Cabo. O nosso projecto remove a casa do seu contexto geográfico, rodeado de mar e

montanha, e suspende-a – literal e metaforicamente – de forma invertida no telhado de

uma outra arquitectura, situada no espaço expositivo da galeria Plataforma Revólver,

em Lisboa. O desenho singular do telhado permitiu o estabelecimento de uma relação

interessante entre o modernismo e o seu novo contexto africano, mostrando-se como

o elemento formal mais representativo de uma linguagem de arquitectura que se

“pendura” noutra. A sua inversão, por outro lado, garantiu um posicionamento junto ao

chão. O título da escultura refere-se, portanto, a essa suspensão invertida, uma alusão

aos hábitos do animal em causa – o morcego – e à sua dependência física das

estruturas onde se pendura, que assim se converte numa metáfora das adaptações da

arquitectura modernista aos contextos locais do hemisfério sul onde foi implantada.
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Fig.18 Ângela Ferreira, Die Vlermuishuis / Casa Morcego, 2006.

CAPÍTULO 3 – Análise da Concretização Plástica: As Fases de Constituição da

Maison Tropicale

Como já se referiu neste estudo, o projecto Maison Tropical caracteriza-se por

ser experimental e laboratorial. O campo das artes plásticas é experimental por

natureza, pois a necessidade de testar e errar para descobrir novos caminhos está no

cerne do trabalho artístico e do próprio conceito de criatividade. Por isso toda a

invenção e investigação dependem da criatividade e de trabalho. O artista experimenta

várias formas de visualizar uma mesma ideia, seja através do desenho ou da

escultura, seja por intermédio da fotografia ou do vídeo, pois é através do ensaio com

esses materiais e técnicas que procura encontrar a forma mais adequada para

exprimir ou visualizar (não ilustrar) cada ideia.

Este processo de funcionamento básico do artista faz do seu atelier um

autêntico laboratório, onde também haverá sempre experiências abandonadas ou

descobertas inesperadas. É com certeza da combinação destes dois resultados que

se faz a qualidade do objecto artístico final, que no nosso caso se materializou numa

instalação. O que se expõe em público raramente revela todo o processo em causa,

antes limitando-se a algumas conclusões sintéticas, rigorosamente digeridas e prontas

para o consumo por terceiros. Por isso, pode dizer-se que o processo de investigação

que conduz ao objecto artístico final, capaz de reificar as ideias subjacentes e

funcionar em termos plásticos, é semelhante ao efectuado no laboratório científico,
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onde também os cientistas dificilmente acabam por descobrir aquilo que procuram –

as descobertas paralelas à proposta inicial, no entanto, são da maior utilidade.

O sucesso deste método de trabalho e do seu resultado passa

necessariamente pela reflexão em torno de todo o conjunto produzido, aquilo a que

neste documento se chama o “corpo alargado de trabalho”, em que para além dos

“produtos sintéticos” que se mostram ao público se incluem todo o trabalho de análise

e todas as experimentações falhadas. Pretende-se com isto dar uma visão sólida e

inovadora dos parâmetros propostos de início, mas também compreender a eficácia

estética e conceptual da obra apresentada ao público, podendo-se assim verificar o

acerto entre as intenções manifestadas na fase inicial de referência e a eficiência (ou

não) da apresentação sintética final.

No caso deste projecto, a proposta (hipótese) inicial pressupunha a criação de

um trabalho plástico que fosse um desafio dentro da prática da escultura

contemporânea, um trabalho capaz, quer de representar a referência utilizada – a

Casa Tropical de Jean Prouvé – e comentar a sua história, quer de optar por decisões

políticas conclusivas, de ordem pessoal e íntima mas abertas ao espectador. O

trabalho desenvolveu-se então de acordo com uma metodologia definida em três fases

distintas e sequenciais no tempo, a saber: (1) a fase de definição da referência; (2) a

fase de análise e estudo artístico; (3) a fase sintética, ou seja, da definição da obra

final a expor ao público. São estas fases que agora merecem a atenção deste estudo.

Há ainda que referir que este trabalho foi facilitado por uma grande equipa que

trabalhou em regime de colaboração, que para além do comissário incluiu alguns

investigadores, um arquitecto, um designer, produtores, fotógrafos, ensaístas,

tradutores, técnicos e artesãos. Temos perfeita consciência de que este projecto não

seria atingível sem toda esta equipa.

3.1 A Fase de Referenciação

A primeira fase consiste na procura e identificação de uma esfera de acção

referencial, bem como das intenções gerais do projecto, sendo este o momento

próprio para se definirem o alcance e as limitações da área de conhecimentos elegida

para o estudo e também o material a focalizar como ponto de partida do trabalho. No

presente caso, o material de referência (o referente externo) é a Casa Tropical de Jean

Prouvé e a sua história, que por ser um objecto de design e arquitectura de grande

qualidade inclui toda a documentação existente em textos e fotografias. Com base no

abundante material recolhido, foi possível antever desde logo como resultado um
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projecto artístico tridimensional (escultura) acompanhado de fotografia e/ou vídeo, que

ao estar inserido no panorama artístico contemporâneo também não poderia deixar de

abarcar uma intencionalidade (mensagem) política.

A articulação destas referências com o nosso processo de trabalho permitiu

identificar um ponto de partida específico dentro da disciplina da arquitectura, capaz

de, na sequência da nossa recente peça Die Vlermuis Huis (In (RE)Volver, 2006), que

já tinha como substrato a arquitectura, continuar a procura de relações entre a

arquitectura modernista em África e os últimos esforços do poder colonial.

Foi nesta fase que se definiu claramente a Casa Tropical de Jean Prouvé como

objecto de enfoque do estudo, começando a surgir os primeiros interesses visuais em

torno da obra de Prouvé e de todo o trabalho feito pelo seu atelier. Essencialmente,

esta foi uma fase de investigação histórica e de contextualização – de recolha de

imagens, de comparação de dados gráficos e históricos, bem como de alguma

informação técnica mais vasta –, o momento ideal para alargar a amplitude do âmbito

da investigação e trazer ao projecto detalhes e factos que até podem ser paralelos –

como a casa de ferro em Moçambique – mas que servem de enquadramento formal e

histórico. O potencial interesse da história é aqui assumido, portanto, como material

conceptual (ver Capítulo 2), mas dada a qualidade estética, formal e técnica do objecto

de estudo também é um ponto de partida visual.

3.2 A Fase de Análise

A segunda fase do projecto é a mais extensa e profunda, pois é nela que

ocorre grande parte do trabalho plástico experimental. É durante este período que se

desenvolve o exame detalhado dos elementos e componentes da área de trabalho

escolhida, assim como se põe em prática o estudo de interpretação e a exploração

visual dos objectos de referência, das estruturas especificamente escolhidas como

material de abordagem.

O trabalho em atelier é fundamental para a experimentação de pistas,

inicialmente em suportes bidimensionais (desenho, fotografia, vídeo), que podem ou

não merecer desenvolvimento. Experimenta-se o potencial visual de ideias mais ou

menos próximas das imagens referenciais e testam-se vários caminhos de

experimentação no espaço, de forma a perceber as relações estabelecidas entre este

e os elementos plásticos. Alguns destes ensaios tomam formas mais plásticas, outros

são mais conceptuais e abstractos, uns são tentativas de generalização, outros são

abordagens muito definidas de detalhes.
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Posteriormente passa-se à execução de maquetas tridimensionais, umas

adquirindo um carácter rigoroso, preciso, técnico e profissional (acabado), outras

podendo ser meramente expressivas. Em simultâneo inicia-se o trabalho com o

espaço de exposição, de forma a verificar as possibilidades de colocação da obra e as

potencialidades específicas do sítio, isso sem que a restrição espacial que

normalmente lhe está associado seja totalmente vinculativa. No caso de Veneza, este

trabalho foi facilitado pela construção de uma maqueta da Fundaco Marcello elaborada

para o efeito, que também permitiu desde logo perceber como o projecto poderia

transbordar para além do espaço da exposição. Tudo isto deu força e orientação às

experiências que se fizeram, possibilitando o estabelecimento de conexões

aparentemente incoerentes e a expectativa de descobertas inesperadas.

Paralelamente, a investigação histórica vai diminuindo de intensidade e

focaliza-se em dados concretos e especializados, ajudando ao planeamento do

catálogo que entretanto se encontrava em fase inicial.

3.2.1 Estudos da Casa Tropical de Prouvé

Uma das principais tarefas desta fase consistiu no processo de entendimento

da estrutura da Casa Tropical de Jean Prouvé, feito por recurso à investigação

fotográfica (Fig. 19 e 20) e através da elaboração de desenhos (Fig. 21, 22 e 23). Foi

através da elaboração de diferentes desenhos da montagem e desmontagem da

estrutura da casa que se compreendeu a forma de trabalhar de Prouvé, constatando-

se, por exemplo, que a espinha dorsal da casa é formada por uma série de forquilhas

feitas em ferro – a única parte da casa feita neste material, uma vez que tudo o resto é

construído em alumínio (Fig. 24). Essas forquilhas alinham-se num eixo central

coberto por uma estrutura linear que suporta o telhado, podendo deste modo o

comprimento da casa variar consoante a necessidade de adaptação e a quantidade de

forquilhas que se implantem na superfície do solo. Este é um exemplo de aplicação

por Prouvé dos princípios puros da arquitectura modernista, pois com uma estrutura

em sistema modular a casa pode ser ampliada ou multiplicada e, portanto, facilmente

adaptada, teoricamente a qualquer terreno.
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Fig. 19: Casa de Niamey em processo de desmontagem, Circa 2000

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 114

     

Fig. 20: Jean Prouvé, desenhos de plantas e alçados das casas de Brazzaville.

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 105
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Fig. 21: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale (a topografia do terreno), 2007

Fig. 22: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Fig. 23: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel

(o esqueleto no Fondaco Marcello), 2007

Fig. 24: Elementos pré-fabricados, “Forquilha”.

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 98
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Também foi através das múltiplas versões dos desenhos do frontão da casa

que se tornou claro como a sua largura não podia sofrer alterações. As casas são

todas desenhadas com os mesmos frontões de 10 metros de largura, fixados em

ambos os lados do final do referido eixo dorsal da estrutura (Fig. 25). As paredes da

casa têm sempre três metros de altura e são construídas em secções modulares

iguais em superfície, podendo apenas variar o serem constituídas de painéis sólidos

ou com janelas. São estas janelas que formam as características vigias de Prouvé,

sempre acabadas num vidro azul-cobalto muito próprio da época em que as casas

foram desenhadas – raro hoje em dia – e que lhes dão um aspecto misto entre

habitação industrial e veículo marinho.

Fig. 25: Jean Prouvé, desenhos de frontão para “Maison Tropique”

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 37

Por outro lado, foram os desenhos efectuados que permitiram descobrir

caminhos formais para as ideias e conteúdos do que viria a ser a nossa obra. O

versátil mecanismo de desmontagem da casa, que facilita o seu transporte, foi desde o

início o fio condutor da abordagem adoptada, conduzindo rapidamente às primeiras

tentativas de exploração e descoberta de conteúdos. As conotações visuais

estabelecidas entre as estruturas da casa, nomeadamente das forquilhas, e as

ossadas de animais – de baleias ou de dinossáurios –, remetiam para um contexto de

ideias de alguma forma associadas à antiguidade e ao primordial, mas também à

preservação ou à recuperação de valores históricos. Todavia, apesar destes exercícios
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serem caminhos possíveis de construção de conteúdo escultórico, esta abordagem

acabou por ser abandonada por se revelar excessivamente formal, não se

coadunando com um trabalho que pretendia reflectir a «negociação» sociológica,

antropológica, politica e social daquela arquitectura desde o seu início até à

actualidade.

É ainda nesta fase que se começam a diferenciar as especificidades de cada

uma das três casas, as duas de Brazzaville e a de Niamey. É importante lembrar que

estas três casas foram concebidas como protótipos de uma posterior produção em

massa, razão pela qual Prouvé se esforçou por multiplicar a sua apresentação efectiva

em terrenos diferentes e assim provar a maleabilidade modular e a adaptabilidade

serial dos protótipos concebidos. Neste sentido, o estabelecimento da diferenciação

entre as casas foi facilitado pela existência de documentação fotográfica da casa de

Niamey logo após a sua construção, quer quando Prouvé a montou nos terrenos da

fábrica de Maxeville (Fig. 26), pouco tempo antes de ser enviada para o Níger, quer

quando foi apresentada pelo governo no âmbito de uma exposição industrial em Paris,

junto à ponte Alexandre III (Fig. 27).

A Casa de Niamey não só era particularmente alongada e grande, como

também incluía uma varanda a meio da estrutura, fazendo com que no local de destino

a vista para o rio Níger fosse possível e considerada uma mais valia. Este protótipo foi

propositadamente instalado para ser uma casa suburbana, implantada num terreno de

grandes dimensões com muros à volta e portão, não havendo no entanto registos de

qualquer investimento de Prouvé ao nível do desenho do jardim ou do espaço

envolvente.

Fig. 26: Protótipo da Casa Tropical de Jean Prouvé em Niamey, montado nos terrenos da

Fábrica Maxéville

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 78
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Fig. 27: Protótipo da casa de Niamey na exposição industrial em Paris, junto à ponte Alexandre

III, 1949

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 84

Em Brazzaville, pelo contrário, existem indícios de um enorme envolvimento do

Atelier de Prouvé ao nível do terreno de implantação, estudado com o máximo de

cuidado devido ao seu carácter pantanoso e aos grandes declives que dificultavam a

colocação da casa, que não seria visível da rua se fosse construída ao nível térreo.

Para contornar estes factores e elevar as estruturas das casas, Prouvé decidiu então

que os dois protótipos de Brazzaville seriam instalados sobre estacas, criando ainda

um passadiço metálico para estabelecer a ligação entre as casas e com o passeio da

rua principal. Prouvé também elaborou desenhos detalhados dos muros que

envolveriam o terreno e da forma como o espaço em volta das casas poderia ser

dividido, organizado e ajardinado, um investimento que ainda hoje se pode comprovar

pelos pequenos vestígios existentes no local.

Nenhum destes esforços é visível em Niamey, onde a preparação do terreno foi

bastante mais simples, pois não havia problemas de águas correntes ou estagnadas

nem desníveis de terreno. Aqui, Prouvé desenhou apenas uma grande plataforma de

cimento com cerca de 80 centímetros de altura para a implantação directa da casa.

Sobre esse terraço foram aplicados mosaicos de cerâmica de padrão vermelho e

branco, (Fig. 28) particularmente evocativos do contexto africano saheliano e com

influências decorativas árabes ou muçulmanas. Estes ladrilhos ofereceram à casa uma

atmosfera específica e retiraram algo do seu aspecto metalizado, tornado muito mais

presente na versão das casas de Brazzaville.
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Fig. 28: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Foi precisamente esta plataforma de cimento com a sua cobertura (pele) em

cerâmica de padrão geométrico que nos chamou a atenção e se tornou num dos

elementos-chave – juntamente com as forquilhas atrás referidas – das primeiras

experiências de investigação, permitindo explorar a imagem quase escultórica e

minimalista desta estrutura. Para efeitos comparativos, também se iniciaram uma série

de desenhos em torno dos planos de implantação das casas de Brazzaville (Fig. 29)

Em toda esta fase, portanto, é claramente visível a preocupação em redor de

dois elementos fundamentais das casas: as estruturas e as suas fundações – ou os

vestígios delas. Em relação às primeiras, os desenhos experimentais então realizados

denotam a preocupação clara de interpretação escultórica e imaginativa dessas

estruturas (Fig. 30, 31, 32 e 33). Ao deslumbre inicial pela semelhança das forquilhas

com esqueletos juntou-se o fascínio pelo padrão dos azulejos, cujo potencial

escultórico e o interesse histórico e político permitiam estabelecer uma ligação da

história muçulmana de África com o contexto dos conflitos geopolíticos

contemporâneos no Médio-Oriente.
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Fig. 29: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 30: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 31: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Fig. 32: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 33: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Já no que diz respeito às fundações, a premissa básica de que fazer a

pergunta certa é um dos métodos mais importantes de investigação conduziu ao

questionamento do que poderia restar dessas estruturas nos locais de origem de

instalação das casas. Embora se soubesse que as casas tinham sido removidas do

local, havia a probabilidade das fundações construídas em cimento terem aí

permanecido abandonadas, pois apesar de terem sido desenhadas por Prouvé era

fácil imaginar o seu fraco interesse comercial decorrente da impossibilidade do seu

reaproveitamento ou reconversão. Aliás, o fascínio pelo trabalho de Prouvé em África

deve ter cessado com a extracção das três casas tropicais, uma vez que outros

edifícios por ele planeados para cidades como Ouagadougou, capital do Burkina Faso

(Fig. 34), nunca se materializaram, deles havendo apenas referências e

documentação de desenhos.

A oportunidade de deslocação aos locais para apreciar e ver de perto os restos

e os vestígios do trabalho de Prouvé tornou-se assim uma necessidade real, a qual

também viria preencher a lacuna de todo o trabalho desta fase ter sido essencialmente

feito com base na aplicação da imaginação à vasta documentação existente.

Fig. 34: Projectos para as cidades Tropicais, 1947-1949

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 35

Grande parte do trabalho de desenho efectuado nesta fase foi dedicada a

entender exactamente como as casas se situavam no terreno, a sua largura, a altura e

a espessura correcta das estacas (Fig. 35 e 36). Consequentemente, iniciou-se um
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trabalho exaustivo em torno das plantas dos terrenos e estabeleceram-se as primeiras

relações com a planta do espaço da Fundaco Marcello – o espaço expositivo do

projecto Maison Tropicale (Fig. 37, 38, 39 e 40). Uma vez que o espaço de exposição

é muito mais pequeno do que qualquer dos terrenos de implantação original das

casas, colocou-se de imediato a questão da escala. Com o auxílio da técnica de

sobreposição de desenhos foram-se testando variações de escala com o intuito de

detectar as proporções que melhor funcionavam no lugar de exposição, sempre com a

preocupação de não “anular” ou reduzir visualmente o espaço ou a obra e tentando

perceber se a solução passaria pela redução das dimensões da casa ou pela adopção

do seu tamanho real. Sabia-se, porém, que a reconstrução da casa à escala real seria

uma impossibilidade técnica, pelo que a sua reprodução ou representação exacta teria

sempre de lidar com a ideia de miniatura.

Fig. 35: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Fig. 36: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 37, 38, 39 e 40: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

O trabalho criativo funciona por tentativa e erro. Após alguns ensaios formais

tornou-se claro que essa ideia de miniatura da Casa Tropical de Jean Prouvé não iria

problematizar a obra em questão nem os conceitos a ela subjacentes, correndo

mesmo o risco de se criar um objecto de adoração e “fetiche” baseado nas qualidades

de “preciosidade” que a miniatura tanto exacerba. Enveredou-se então por uma forma
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de representação relacionada com a referência original, mas que não a reproduzisse

ou copiasse na íntegra, pois só assim se poderia responder à intenção inicial de

analisar o acto objectivo da montagem e desmontagem das casas em África de um

forma estética e politicamente crítica (Fig. 41 e 42).

Fig. 41: A Casa Tropical de Jean Prouvé fotografada por Bernard Renoux em Brazzaville em

1996, Photo © Bernard Renoux

Fig. 42: A Casa Tropical de Jean Prouvé fotografada por Bernard Renoux em Brazzaville em

1996, Photo © Bernard Renoux
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Esta intenção de problematizar estas casas móveis e pré-fabricadas, sem

contudo cair na sua repetição ou reprodução exacta, foi reforçada pela descoberta dos

desenhos feitos pelo Atelier Baneel acerca da disposição interior de um contentor que

Baneel, antigo assistente de Prouvé em Maxéville, idealizou para desmontar e embalar

as casas de Prouvé, trabalho para que fora contratado pelo galerista Eric

Touchaleaume com vista ao seu restauro. Este galerista, que há muito comercializava

objectos de Prouvé na sua galeria de design em Paris, parece ter sido responsável por

ter “encontrado” as casas em África, e foi enquanto dirigente destes trabalhos que

Baneel fez o desenho da planta desse contentor, mostrando a forma como os

diferentes componentes da casa aí se acomodavam.

Embora não tenha sido possível encontrar mais nenhum projecto de

desmontagem referente às outras casas de Prouvé, a relevância dos desenhos e das

imagens que Baneel deixou deve-se ao facto de uma casa que se encontra dentro de

um contentor remeter para a ideia de, literalmente, essa casa poder viajar. É então que

a ideia de uma “casa em viagem” se fixa em nós como representação simbólica do

estado itinerante da Casa Tropical de Jean Prouvé, dando pela primeira vez origem à

ideia de “empacotar” a casa, concreta e fisicamente, num contentor. Esta forma tinha

ainda a vantagem de consentir equacionar a possibilidade vivencial de uma escultura

em si mesma, podendo-se entrar no contentor que contém a casa e assim ocupar

corporalmente o interior da escultura (Fig. 43).
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Fig. 43: Rui Órfão, desenho a partir de esquema do Atelier Baneel para arrumação da Casa

Tropical de Jean Prouvé no contentor de transporte.

Nesta fase analítica houve ainda outras imagens que, por serem extremamente

evocativas, tiveram grande relevância no processo de investigação. É o caso da “série

do avião”, onde ficou registada a forma como os componentes da casa foram

empacotados no antigo avião de guerra que os transportou para Niamey, em finais dos

anos 1940. Estas imagens são explicitamente evocativas do seu tempo, mas para

além disso são muito sugestivas em relação ao modo como o transporte das casas se

processava, remetendo de imediato para um sonho utópico e para o esforço inerente à

sua aplicação, aqui traduzível no aspecto quase impraticável do transporte de casas
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por via aérea.

Sublinhe-se, por isso, o trânsito permanente a que esta arquitectura estava

sujeita, aspecto que, como já se referiu, é da maior relevância para este projecto. Esta

“mobilidade”, esta vertente itinerante é reafirmada numa segunda série de imagens

que evocam a casa a ser empacotada dentro do contentor quando da sua

desmontagem no início deste século XXI, junto ao terreno onde se encontrava em

Niamey. Agora, contudo, a sua leitura é diferente, pois do ponto de vista simbólico e

sociológico remete para a confirmação de que a utopia modernista e o projecto

colonial a ela associado pressupunham a existência de um “dominador” ocidental

capaz de transplantar para outras culturas as suas construções, um “predador” que

não respeitava condicionantes e contextos de inserção, pondo e dispondo dessas

culturas.

Como já foi referido neste estudo, Prouvé estudou como serralheiro e artesão

de ferro, possuindo por isso uma empatia especial pelos metais e conhecendo de

modo aprofundado a forma como os materiais respondem às diferentes aplicações,

nomeadamente na produção industrial. O conhecimento que tinha sobre o alumínio

permitiu-lhe testar a sua produção em série para casas pré-fabricadas e elaborar os

desenhos das casas tropicais com um pormenor que os arquitectos raramente usam,

dado que na maioria das vezes apenas se preocupam em desenvolver o conceito

geral, deixando o detalhe técnico nas mãos do engenheiro.

Em Prouvé o design e o detalhe técnico estão intrinsecamente ligados, pelo

que a percepção de um, passa forçosamente pelo entendimento do outro e só ambos

permitem conhecer a Casa Tropical de Jean Prouvé profundamente e como um todo.

Neste sentido, e uma vez que não possuímos a erudição da engenharia, houve a

necessidade de recorrer ao exercício de copiar pormenorizadamente alguns dos

desenhos técnicos de Prouvé, cujas qualidades meramente estéticas também eram

uma mais valia (Fig. 44). A opção por tornar a desenhar os planos das portadas com o

detalhe das janelas, por exemplo, permitiu entender a razão de ser da espessura do

módulo em causa, necessária para agarrar a janela de vidro de cobalto e conter o

material de isolamento, bem como para suportar as indispensáveis adaptações aos

rolamentos sobre os quais a própria porta corre. Mais tarde, já na obra final, estes

desenhos foram ainda utilizados para trabalhar as componentes da “escultura das

portas” juntamente com o problema da espessura anteriormente referenciado, por

forma a facilitar o aperfeiçoamento do mecanismo de inserção do acrílico entre as

várias camadas de madeira, que nestas esculturas é uma representação livre do vidro

de cobalto utilizado por Prouvé no interior das portas.
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Fig. 44: Elementos pré-fabricados, portadas com vigias

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 98

3.2.2 Linhas de Desenvolvimento Processual

A complexidade e a variedade de interesses revelados pela investigação

efectuada para o projecto da Maison Tropicale permitiram compreender desde cedo

que a construção de uma narrativa capaz de abarcar a história completa desta

referência arquitectónica passava pela definição de duas linhas de trabalho que se

complementassem:

− A primeira teria como ponto de partida a representação da Casa Tropical de Jean

Prouvé em si ou daquilo que delas restou, os vestígios das casas no local,

aludindo às questões das relações de uma arquitectura com o lugar onde foi

originalmente construída;
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− Já a segunda linha de trabalho iria assumir o desaparecimento da Casa Tropical na

sua materialização original e procuraria representar esse processo sem recorrer à

reconstrução da própria casa a outra escala ou com outros materiais, antes

fazendo-o por recurso às suas partes e à ideia de trânsito, de viagem da casa, que

já não está em lugar nenhum, relacionando-o com o factor predador do mercado

da arte ou mesmo com os agentes que retiraram e os que deixaram tirar as casas.

Estas duas linhas conceptuais, que de início não se distinguiam, foram-se

tornando claras com o trabalho em atelier e ao longo do processo de experimentação

visual e conceptual. Por ser a forma mais óbvia de representar a Casa Tropical de

Jean Prouvé, um dos primeiros resultados deste trabalho em desenhos focou

precisamente a tentativa de inserir a casa de Brazzaville, com estacas e tudo, no

interior do espaço da Fundaco de Veneza (Fig 37, 38, 39 e 40). Contudo, apesar do

seu interesse escultural, o resultado visual revelou-se demasiado redutor do ponto de

vista conceptual, uma vez que se limitava a reproduzir literalmente a figura que lhe deu

origem. Ficou então claro que uma representação completa da casa, mesmo a uma

escala reduzida, iria meramente celebrar de novo as casas tropicais como projectos

exemplares da arquitectura modernista. Esta mensagem não correspondia de todo ao

axioma da combinação da estética com a política, ou seja, à intenção de assegurar a

credibilidade extraordinária das capacidades inventivas de design de Prouvé sem

descorar o lado político da história da casa, em última instância materializado na sua

deambulação entre a Europa e a África.

A abordagem muda, assim, de rumo. Numa aproximação ao princípio

modernista seminal da parte representar o todo, seguem-se uma série de desenhos

em que a proposta escultural é baseada em fracções modulares e paradigmáticas da

Casa Tropical de Jean Prouvé, ao mesmo tempo que se elaboram alguns ensaios da

sua instalação no espaço expositivo. Com esta iniciativa esperava-se que a

representação da casa através das suas componentes mais emblemáticas servisse

para alargar o efeito “mensagem” da peça, chamando a atenção para as qualidades

formais dessas porções sem impedir a transmissão de um discurso crítico. Mas se

estas provas, mais uma vez, surpreendiam pelo potencial escultórico e de inserção no

espaço, a verdade é que do ponto de vista conceptual aparentavam ser ainda mais

redutoras do que as da experiência anterior com miniaturas.

De facto, tanto uma como outra destas tentativas experimentais pareciam não

passar de exercícios formais extremamente modernistas na sua aparência, o que

permitia um conteúdo demasiado aberto à interpretação formal e impedia a exploração
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e a transmissão de um discurso crítico ou de teor político específico. Foram, portanto,

caminhos abandonados (Fig. 45 e 46), até porque também se tinha a noção de haver

outros artistas a trabalhar com a referência formal de Prouvé.

Fig. 45: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 46: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Mesmo se ainda houvessem dúvidas em relação a este processo de tentativa e

erro baseado em desenhos, as experiências tridimensionais que se seguiram

rapidamente vieram corroborar os seus resultados mais significativos. O processo de
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construção de maquetas seguiu de igual modo as duas linhas conceptuais atrás

descritas, pelo que, na sequência da primeira directriz, procurou-se desenvolver o

potencial escultórico de um dos vestígios mais marcantes deixados pelas casas, a

plataforma do edifício de Niamey. O produto deste exercício parecia responder às

fortes qualidades espaciais da Fundaco de Veneza, nomeadamente ao facto do pé

direito do espaço expositivo ter cerca de três metros de altura e culminar num tecto

grande e imponente de vigas em madeira (Fig. 47 e 48), pois obrigaria o espectador a

olhar para baixo e para o chão, assim evitando que o aspecto escultural do tecto

assumisse uma excessiva importância. Mas para contrariar a força da estrutura de

madeira desse tecto também seria necessário recorrer aos azulejos da superfície da

plataforma, que na altura se pensava ainda estarem implantados no local, explorando

variações tridimensionais dos seus padrões e colocando-as verticalmente sobre a

plataforma (Fig. 49 e 50), tudo numa solução muito ao modo da escultura do arquitecto

veneziano Carlo Scarpa (Fig. 51) – investigado quando das primeiras visitas a Veneza

– e contextualizada na própria arquitectura da cidade.

Fig. 47: Imagem do interior da Fondaco Marcello, Veneza
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Fig. 48: Imagem do exterior da Fondaco Marcello, Veneza

Fig. 49: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Fig. 50: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 51: Ângela Ferreira, Paradys (homenagem a Carlo Scarpa portas da Galeria della

Accademia), instalação, 2007
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Esta interpretação da plataforma de cimento como forma de escultura

minimalista tinha ainda a vantagem de se enquadrar na nossa linguagem de escultura,

quer por fazer referências directas aos trabalhos de Donald Judd e permitir

desenvolver uma característica própria do nosso trabalho, ou seja, a desconstrução do

minimalismo pela criação de uma gramática visual complexa baseada na adição de

detalhes e especificidades, no entrelaçar de referências que remetem para conteúdos

novos e divergentes (Fig. 52), quer ainda por atender à pertinência e ao contexto do

local de exposição do trabalho.

Fig. 52: Ângela Ferreira, maqueta cartão cinzento com azulejos desenhados, 2007

No seguimento destes exercícios tridimensionais integrados na primeira linha

conceptual, sucedeu-se a construção de uma segunda maqueta (ver adiante Fig. 56 e

57), agora uma “rendição” cuidadosa – mas não exacta – da estrutura de estacas

oriunda das duas casas de Brazzaville. A importância deste ensaio foi demonstrar que

o plano da Casa Tropical de Jean Prouvé, desenhada como protótipo a reproduzir, não

seria completamente adequado para a alusão ao evento a comentar, permitindo

perceber que a rendição/representação destas casas em concreto era um factor

importante neste projecto, na medida em que a parte da sua história capaz de fornecer

conteúdo tinha apenas a ver com as especificidades concretas de cada uma destas

três casas.
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3.2.3 Percursos Desenvolvidos e Caminhos Abandonados

Os esclarecimentos conceptuais decorrentes destes exercícios iam abrindo e

concretizando o caminho para uma decisão de conteúdo mais sucinta e concreta,

baseada em factores que se iam tornando relevantes para o projecto.

Um desses factores a ser substancialmente questionado foi a carácter pré-

fabricado das casas. Os princípios que regem a linha de montagem massificada das

casas pré-fabricadas implicam, naturalmente, a produção em oficina e longe do local

de implantação, onde apenas se faz a junção das partes e se procede à construção

final. Mas o conceito de arquitectura pré-fabricada, muito estudado e testado no

modernismo do pós-guerra, não implica necessariamente uma arquitectura móvel, que

Prouvé, aliás, também desenvolveu com a “Casa do Sahara” (Fig. 53).

Fig. 53: Jean Prouvé, desenho da Casa do Sahara

           In, Jean Prouvé - The poetics of the technical object, 2006:217

Pelo contrário, as Casas Tropicais foram concebidas para serem instaladas no

seu lugar de uma forma simples, económica – o factor que explica o insucesso do

projecto – mas permanente, pois se assim não fosse Prouvé nunca teria feito

desenhos específicos para os lugares da sua instalação.

Um outro factor a tornar-se suficientemente relevante para ser questionado

relacionava-se com a museologia e o princípio de conservação de edifícios, pois era

óbvio que as casas estavam necessitadas de cuidado e manutenção. A pergunta

retórica a fazer é evidente: o que teria acontecido a estas estruturas se tivessem sido

encontradas algures na Europa? A resposta também não pode levantar dúvidas: as

casas teriam sido cuidadas e restauradas no sítio onde estavam instaladas e,

provavelmente, ter-se-ia mesmo criado um museu local, ao género de muitíssimos
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pequenos museus e projectos museológicos que aproveitam a potencialidade natural

ou arquitectónica de um lugar. As casas nunca teriam sido removidas ou “roubadas”,

como acabou por acontecer por se encontrarem “escondidas” em África.

A análise destes dois factores levou a concluir que o acto brutal da remoção

definitiva das casas não esteve relacionado com o factor funcional de serem pré-

fabricadas, ainda que isso tenha facilitado a desmontagem das estruturas e o seu

transporte. A atitude museologicamente incorrecta de retirar a arquitectura do seu

lugar deveu-se à circunstância destas casas se localizarem em África, onde a

cumplicidade complementar da permissão indevida desse acto permitiu esquecer que

qualquer casa, uma vez construída, passa a pertencer ao legado arquitectónico desse

lugar, dessa cidade ou país, pertencendo efectivamente à sua paisagem urbana e

devendo ser respeitada nesse contexto ou local.

O ponto de vista pessoal inerente a qualquer projecto artístico profundo estava

a emergir cruzado com os discursos da arte, do design e do seu comércio, mas

também da arquitectura, da museologia e da política, denotando assim uma

complexidade verdadeiramente aliciante. Enquadrada na segunda linha conceptual do

projecto, a imagem do contentor e da casa em trânsito afirmavam-se cada vez mais

como a súmula desses cruzamentos, pois introduzia uma referência directa à história

da casa e à imagem popular de movimentação de mercadorias. Como forma exterior,

esta linha conceptual também tinha a vantagem de apresentar um potencial

escultórico enquadrável na linguagem minimalista, muito adequada a um gosto e

discurso próprio. Mais ainda, a ideia de contentor, um objecto/invólucro capaz de

transportar a casa, permitia pensar a representação da casa sem a necessidade de a

reconstruir, antes possibilitando a celebração das qualidades do design através dos

seus módulos. Para este efeito bastou imaginar o desenho de Baneel em três

dimensões e a partir de outra perspectiva, uma vez que nele não se conseguiam

identificar as componentes específicas da casa. De início ainda se pensou ser

interessante para a escultura do “contentor” trabalhar com uma “caixa” fechada e

opaca por fora (escultura minimal), cujo interior seria desenvolvido em detalhe.

Fizeram-se duas maquetas, uma em pvc expandido e à escala, ou seja, tomando as

medidas reais100x20x20cm (Fig. 54 e 55), outra em cartão cinzento (Fig. 56), já que a

maqueta de pvc seria grande demais para ser utilizada para perceber a ocupação

espacial.

A versão escultórica do contentor que então se planeou tinha a incumbência de

permitir o avanço do projecto nas seguintes frentes:
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− Compreensão do funcionamento do espaço no interior do contentor, com vista ao

desenvolvimento das potencialidades de uma escultura utilizável interior e

exteriormente;

− Identificação dos cinco componentes paradigmáticos da casa a utilizar, aqueles

que melhor serviriam para reconhecer a Casa Tropical e o trabalho de Jean

Prouvé, ou seja, a porta com vigias, as forquilhas, as persianas, os frontões e as

chapas do telhado;

− Produção desses componentes e realização de experiências relacionadas com a

sua escala, a sua materialidade e a sua tridimensionalidade.

A prossecução destes objectivos exigiu um período moroso, mas não menos

criativo, de experimentação no espaço. Ao modelo do contentor agora desenvolvido

juntaram-se os modelos anteriormente referidos da plataforma da casa de Niamey e

das estacas das casas de Brazzaville (Fig. 57 e 58). Com o recurso à maqueta do

espaço da Fondaco Marcello, essencialmente dividido em três naves, fizeram-se

instalações com a versão escultórica do contentor à escala e em cartão, com a

maqueta da escultura da plataforma de Niamey e com a maqueta da escultura das

estacas das duas casas de Brazzaville (Fig. 69 e 70).

Fig. 54: Ângela Ferreira, maqueta à escala em pvc expandido, 2007
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Fig. 55: Ângela Ferreira, maqueta à escala em pvc expandido, 2007

Fig. 56: Ângela Ferreira, maqueta em cartão cinzento, 2007
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Fig. 57: Ângela Ferreira, maqueta em cartão cinzento, 2007

Fig. 58: Ângela Ferreira, maqueta em cartão cinzento e madeira, 2007

Mas se estas experiências simuladas no espaço expositivo permitiram

perceber que o projecto Maison Tropicale se estava a consubstanciar, definitivamente,

nas duas vertentes conceptuais atrás referidas – a dos elementos respeitantes aos

restos das casas nos lugares e a do contentor para representar a casa em trânsito –, a

verdade é que alguns dos caminhos experimentados ainda iriam sofrer

desenvolvimentos que acabariam por os eliminar da mostra pública final. O mais
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significativo destes percursos, parte integrante do “corpo alargado de trabalho”,

pertencia a essa primeira vertente e foi denominado “Esculturas das Pegadas” (Fig.59

e 60), quer como referência directa às marcas das casas deixadas nos locais de

implantação, quer por responderem ao esforço de “valorização” desses lugares

através da “devolução” simbólica das casas ou da chamada de atenção para a bizarria

do acto predador.

Desde o início do processo foi claro que haveria vestígios da existência das

casas deixados no local, reveladores da forma como se integravam no terreno e na

malha urbana. Esses traços em talhe de estruturas de cimento foram então pensados

de modo quase arqueológico, entendendo-se tudo aquilo que se construiu, incluindo a

componente subterrânea existente debaixo do nível térreo da própria casa, como parte

do volume concreto e total do edifício. Assim sendo, o desenho das esculturas

remeteu para a representação do nível da superfície térrea como plano definidor do

espaço, o que, por analogia, fazia das fundações os elementos da tentativa (frustrada)

de fixação das casas ao sítio, quais âncoras de um navio que se apartou ou raízes de

uma planta que se decepou.

Durante esta fase também foi possível esclarecer o princípio de representação

das três casas, que desde o princípio tinha provocado alguma confusão devido ao

facto de haver duas casas em Brazzaville e só uma em Niamey. Estas três casas

podem ser parecidas – baseadas no mesmo plano e no mesmo princípio – mas estão

separadas e não são iguais, nem mesmo as duas de Brazzaville, que são idênticas na

forma como assentam nas estacas mas têm comprimentos diferentes. A única forma

de “rendição” escultural viável teria, por isso, de manter uma fidelidade ao número e à

especificidade do local, bem como aos restos aí existentes, pelo que as esculturas

resultantes seriam bastantes diferentes: a que se refere a Brazzaville remete para

duas fundações e a série de estacas; e a de Niamey representa a singularidade da

plataforma original.

As “Esculturas das Pegadas” foram trabalhadas com uma metodologia

modernista convencional, em que a observação e registo dos aspectos formais da

referência escolhida é seguida de um trabalho metódico de transformação para uma

linguagem da escultura cuja “rendição” formal serve o conceito e a intencionalidade,

tudo facilitado pela predisposição das referências para as formas minimais e por uma

empatia pessoal com esta linguagem. O plano que representa o nível do chão é o seu

elemento esclarecedor mais forte, uma vez que transporta as esculturas do campo da

representação semelhante ao da maqueta para um objecto de leitura mais lata e

interpretativa. Na escolha dos materiais, o cimento do referente externo deu lugar ao
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uso do Viroc, um material sucedâneo do cimento mas com um processo de produção

muito semelhante ao das madeiras industriais e seus derivados. A opção pelo uso

deste material, que pela primeira vez aparece na nossa obra, deveu-se às qualidades

híbridas demonstradas, capazes de dar expressão às linhas arquitectónicas de uma

forma que a madeira em bruto não permite e facultando um acabamento muito

próximo do cimento, conseguido através de um manuseamento semelhante ao da

madeira. Este hibridismo também possibilitou um método de construção da escultura

apto a aproximar, num único exercício/objecto, a referência arquitectónica e a

linguagem escultórica.

Não parece haver dúvidas que a utilização desta inovação na nossa linguagem

escultural própria se irá repercutir em trabalhos futuros, nomeadamente porque o Viroc

parece ser o material ideal para mediar o caminho entre a escultura e a arquitectura,

característico das rendições de detalhes arquitectónicos em escultura de madeira

industrial que se têm vindo a explorar no nosso trabalho. No entanto, foi esta mesma

constatação que ajudou a fundamentar a decisão de eliminar as “Esculturas das

Pegadas” da instalação final da Maison Tropicale, pois a intenção muito específica do

uso da madeira serviria para permitir a rendição à escala natural dos componentes da

casa de Prouvé sem que estes se tornassem ou aproximassem do ready made. O

confronto dessas esculturas com a “Escultura Contentor”, o suposto foco central da

instalação que incorpora esses componentes em madeira, acabava assim por o

enfraquecer, multiplicando em excesso as referências e as leituras do conceito e das

ideias subjacentes.

Toda estas constatações que levaram ao abandono das “pegadas” foram ainda

reforçadas pelo facto deste conceito de pegadas ter gerado desde o início alguma

confusão e mesmo inconsistência, pois em vez de se referir à marca negativa deixada

por uma forma positiva, que é o seu sentido comum, neste caso teria de remeter para

ideia daquilo que ficou debaixo de terra, algo como a pegada de dinossauro que

necessita de ser procurada e descoberta debaixo do solo.
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Fig. 59: Ângela Ferreira, Pegada I (Niamey), Viroc, madeira, 2007

          280x144x60 cm

Fig. 60: Ângela Ferreira, Pegada II (Brazzaville), Viroc, madeira, 2007

           270x284x30 cm

3.3 A Fase de Síntese

É com a decisão de abandonar as “Esculturas das Pegadas” e consequente

concentração na “Escultura do Contentor” que se pode assinalar a passagem da fase

analítica para a “Fase de Síntese”, sendo nesta que se definem quais os motivos
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explorados na fase anterior a serem desenvolvidos mais especificamente e em

profundidade, uma combinação de ideias que formem um projecto coeso de formas

compósitas e conceptuais. Com a noção concreta do projecto total desenvolvem-se

então as maquetas com intenções de finalização, às quais se segue a produção dos

trabalhos finais, que podem ser feitos no atelier ou por oficinas especializadas e

correspondem ao sistema/instalação coerente que vai ser dado a ver ao público,

coerência essa que se mede pela unidade conceptual dos diferentes componentes e

independentemente dos variados suportes utilizados na instalação final.

3.3.1 O Desenho de Baneel

Contrariando o princípio de que as ideias generalistas não permitem produzir

obras de arte razoavelmente interessantes para segurar a atenção do espectador o

tempo suficiente para penetrar na obra, a prática artística que temos desenvolvido

fundamenta-se na aposta num assunto e numa visão politica e social que só se tornam

interessantes se forem suficientemente sui generis e únicos. Neste sentido, é nas

imagens inesperadas ou aparentemente menores que por vezes se pode ancorar todo

um conceito rico em potencial de desenvolvimento. Foi isso que acabou por acontecer

com a imagem do contentor, mais especificamente com a reprodução do desenho feito

por Alfred Baneel para acondicionar a Casa Tropical de Jean Prouvé no seu processo

de trasladação para França, que assim que surgiu logo se colou a este projecto.

Como se referiu anteriormente, a contratação de Baneel por Eric Touchaleaume

para coordenar a desmontagem, o empacotamento e o restauro das três Casas

Tropicais deveu-se à sua experiência pessoal e única nas oficinas de Maxeville. O

desenho de Baneel, de que se teve conhecimento num artigo online sobre a

apresentação museológica da Casa Tropical na cidade americana de Los Angeles, foi

indispensável para se poder reproduzir as componentes das casas, na medida em que

alguns dos moldes usados na altura já nem sequer existiam. Além disso, era um

desenho único e estava numerado, fazendo supor a sua pertença a uma série de

desenhos preparativos da desmontagem e empacotamento das casas – que nunca

caberiam num só contentor –, mas apesar dos esforços feitos, os restantes desenhos

desse programa nunca apareceram.

Esta lacuna não reduziu o conteúdo potencial da imagem, que se tornou

relevante neste projecto por três razões principais. Em primeiro lugar foi com este

desenho que surgiu a ideia curiosa de uma casa se poder desmontar, empacotar e

implantar num outro espaço. Esta abstracção do objecto/casa, condensado na sua
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forma de arrumação para transporte, ficou imediatamente retida na imaginação como

um potencial multiplicador de conteúdo. De facto, sendo este empacotar uma outra

forma de montar a casa, havia a possibilidade da sua materialidade completa existir

sem o recurso à reprodução da sua forma integral, o que vinha dar resposta à

necessidade de representar a Casa Tropical de Jean Prouvé sem a figuração do

objecto como peça de arquitectura e sem celebrar directamente a versão que habitara

África.

A segunda razão prende-se com a preocupação de qualquer escultor

consciente do aspecto visual e do contorno tridimensional do objecto/escultura. Do

ponto de vista escultórico, o desenho de Baneel era suficientemente sugestivo para

permitir imaginar a experiência de entrar e percorrer o interior do contentor – os seus

planos contemplam mesmo a entrada de um ser humano (ver Fig. 43) –, ideia essa

que permitiu questionar de imediato o potencial de uma escultura exteriormente

minimalista mas penetrável e “utilizável”, em simultâneo com a idealização do interior

da escultura. Não se tratava propriamente de uma ideia inovadora, já que muitos

artistas do século XX contemplaram nas obras respectivas o interior do objecto, desde

Robert Morris e a sua caixa (Fig 61 e 63), passando por Donald Judd e a grande série

dos Artillery Sheds, onde este desenvolve todo um trabalho de exploração do interior

do objecto (Fig. 62). A influência de Judd é mesmo mais evidente devido às relações

históricas com o nosso trabalho, nomeadamente Double Sided (1996-97), que implicou

uma profunda reflexão junto das instalações em Marfa, Texas, e permitiu considerar a

sua obra de um ponto de vista crítico. Mas há ainda que salientar todo o trabalho de

Lygia Clarck e os “penetráveis” de Hélio Oiticica (Porto Editora, 2006:1278), estes

claramente situados na charneira da escultura com a arquitectura, pois ambos são

artistas que desenvolvem uma vertente de trabalho exploratória e interactiva integrada

num discurso interdisciplinar e profundamente político, uma tentativa de ultrapassar

com uma visão idiossincrática e individualista a “centralidade” (na Europa e nos EUA)

da proposta modernista.
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Fig. 61: Robert Morris, Untitled, 1961                         Fig. 62: Robert Morris

             Morris, 1971: 31                                                         Untitled Box For Standing, 1961

Fig. 63: Robert Morris, sem titulo, aço, 1967

           Battcock, 1968:227
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Fig. 64: Donald Judd 100 trabalhos s/ titulo

          na Artillery Sheds, Marfa, 1982-1986

A espontaneidade com que estas referências davam consistência à linha

referencial deste projecto foi uma indicação de que havia coerência nesta ideia de

explorar a “escultura habitável”, assim prosseguindo a intenção modernista de

entender o sentido do objecto no seu todo – o que tornava mesmo a preocupação com

o seu contorno formal apenas um aspecto superficial. Mas a busca da experiência do

interior do objecto também é coerente com a escolha da arquitectura como referência

e ponto de partida de uma escultura, na medida em que ambas podem considerar os

seus objectos como escultóricos, com leitura em todas as dimensões, em que o

interior e o exterior são concebidos com critérios diferentes mas de igual importância e

intimamente ligados, fazendo então todo o sentido contemplar o seu interior como

elemento de trabalho de design e conteúdo. Foi por esta razão que nesta fase da

escultura se procurou a descoberta de outras materialidades, inclusive da performance

e da desmaterialização do objecto.

A terceira razão da importância do desenho Baneel está relacionada com a

imediata analogia com uma das imagens paradigmáticas da escravatura, a do plano

de arrumo dos escravos nos diferentes níveis do navio negreiro Slave Ship Brookes

(Fig. 64), onde a semelhança formal da densidade de “corpos” humanos e dos
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“corpos/componentes” da Casa Tropical de Jean Prouvé é avassaladora. Para quem

trabalha assuntos de história africana, esse plano de arrumação de escravos é uma

representação muito útil da exploração de África pelo mundo ocidental, além de

também ser uma imagem reconhecidamente emblemática da ignomínia dos seres

humanos. Como o projecto da Maison Tropicale não foi concebido para apontar culpas

ou criticar o processo colonial como um todo – até porque essas estão muito dispersas

e este insere-se numa história longa e complexa –, era evidente que os problemas

levantados pela história da Casa Tropical de Jean Prouvé nunca poderiam ser

expostos ao mesmo nível do teor da imagem do Slave Ship Brookes. No entanto, este

projecto teve sempre a intenção de criticar política e historicamente a vertente

predatória da remoção das casas, assim como teve o propósito de lamentar as

condições que prevaleceram e permitiram tais acontecimentos. Fez assim sentido que

a imagem do Slave Ship Brookes, também usada pelos abolicionistas para defender a

proibição da escravatura, estivesse presente no nosso atelier ao longo de todo o

processo do trabalho, tendo sido inclusivamente incluída no catálogo da exposição por

decisão colectiva, em conjunto com o curador Jürgen Bock e com o ensaísta Manthia

Diawara, aí acompanhando – sem relação directa – o texto deste último.

Fig. 65: Slave Ship Brookes - Plano de acomodação de escravos a bordo do navio negreiro
“Brookes”, 1766
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3.3.2 A “Escultura Contentor”

O trabalho e os conceitos propostos pelo objecto contentor, nomeadamente a

premissa de entrada no interior da escultura, conduziram a uma outra decisão fulcral

para o projecto, baseada na utilização da escultura como lugar de passagem, mais

especificamente de passagem para “dentro” da exposição. Idealizou-se assim uma

escultura/contentor que servisse de “porta” para o espaço da exposição, forçando o

espectador a experimentar o interior da escultura sem perceber imediatamente do que

se tratava, só podendo compreender o objecto no seu todo quando o tivesse

finalmente atravessado. Criava-se desta forma uma “entrada”, tanto literal como

conceptual, para o trabalho, permitindo ao espectador experimentar ou tocar a “casa”

sem ter muito bem a noção do que estaria a fazer, como se entrasse dentro de uma

casa sem ter a percepção do seu exterior, experiência esta comparável à da entrada

num edifício moderno pelo parque de estacionamento subterrâneo, onde o exterior

nem sempre é relevante para o funcionamento interior – e isso acontece, por exemplo,

em muitos Centros Comerciais.

Tomada esta decisão, houve a necessidade de desenvolver todo um processo

de experimentação em torno do contentor. Determinar se este funcionaria como

objecto “transparente”, que permitiria continuar a ver o que se passa lá dentro depois

de o atravessar, ou se seria um objecto minimalista opaco, que remeteria para outra

experiência divergente, só teve a ver com a qualidade do espaço expositivo, em

particular com as condicionantes arquitectónicas anteriormente referidas do edifício

Marcello – pé direito baixo e tecto de madeira exuberante. A concepção do “contentor

transparente” acabou por prevalecer sobre a do paralelepípedo minimal fechado, pois

este teria dificuldades em competir com o tecto e em chamar a atenção do espectador.

A primeira tentativa de “abrir” o contentor foi bastante literal e fazia alusão às

jaulas dos animais de Circo (Fig. 66), cujas faces são removíveis e permitem ver os

bichos através das grades. Tal como essas jaulas, o contentor estaria levantado do

chão e teria uma série de rampas de acesso, o que do ponto de vista escultórico

fornecia ao objecto o realce necessário no espaço, sem, todavia, deixar de garantir a

vista e a visita do seu interior. Os problemas com esta solução, no entanto, eram

vários, pois para além da possibilidade de remissão para imaginários pouco

consentâneos com o universo do projecto ou da imperativa deslocação da escultura

para o centro do espaço expositivo, foi-se tornando evidente durante todo o processo

da sua elaboração que os próprios componentes da casa, arrumados no contentor,

eram por si só uma presença escultórica muito forte e apelativa, senão a vertente mais

importante do trabalho.
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Fig. 66: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Havia, portanto, a necessidade de encontrar uma forma do contentor ser

“transparente” e, ao mesmo tempo, suficientemente conciso para facilitar o destaque

do seu conteúdo, o que também induzia à definição do material da sua construção. O

apuramento desta dupla intenção levou a escultura a adoptar a forma de um

“esqueleto” composto pelas linhas de estrutura das caixas de empacotamento dos

componentes da casa utilizados, esqueleto este que teria de ser em alumínio, um

material de eleição no nosso trabalho e também o material da Casa Tropical de Jean

Prouvé. Repare-se que os componentes teriam de ser em madeira, o material

industrial mais plástico para a sua “rendição” escultórica, mas o alumínio teria de estar

presente, quanto mais não fosse em homenagem às pesquisas de Prouvé e à sua

afeição a esse metal.

Restava agora fazer o tratamento da relação da escultura com o conceito de

arrumação e empacotamento das partes da casa. Este conceito foi elaborado com o

auxílio da definição do dicionário, onde a palavra “arrumar” assume o sentido de

«colocar no lugar próprio, ordenar; dispor» (Porto Editora, 2006:167) e a palavra

“empacotar” significa «reunir ou colocar em pacotes» (Porto Editora, 2006:607), ambas

pressupondo que aquilo que se arruma ou se empacota tem existência anterior numa

outra ordem e que a nova ordem segue diferentes critérios, conformes à razão mais

recente do seu empacotamento. Observar algo arrumado ou ordenado, tal como se vê

no desenho de atelier de Baneel, denuncia um estado impregnado de uma acção

intencional, que transparece na apresentação visual e no modo próprio dessa
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arrumação ou empacotamento, estado esse que sugere um efeito de simultaneidade

entre o acto em si e a intencionalidade subjacente.

Ora, a escultura deveria reproduzir esse mesmo efeito de sintonia, agora entre

a acção prática de ordenar os materiais para caberem no espaço do contentor e a

intenção de organizar formalmente a escultura – intenção esta enraizada na prática

modernista –, para assim reforçar o conceito de transporte e mobilidade e fixá-lo como

estado permanente. Passou-se então à exploração da ideia de desmembramento das

partes da casa e da sua articulação com o fim de armazenar o máximo de

componentes num espaço abstracto de menor dimensão, algo só possível de atingir

através de uma operação de condensação do espaço da Casa Tropical no volume

formal da escultura. O resultado desta espécie de escultura compactada da própria

Casa Tropical de Jean Prouvé, contudo, seria tão denso que o seu hipotético

desarrumo revelaria mesmo um objecto imaginário muito maior do que o original, uma

outra casa, com outra configuração e outra estrutura. Por isso se entendeu que a

expressão escultórica da ideia de empacotamento não implicaria uma versão

tridimensional integral que reproduzisse todas as componentes da casa, sendo antes

suficiente a eleição de alguns elementos paradigmáticos do design de Jean Prouvé,

imediatamente identificáveis como detalhes da Casa Tropical – os já referidos

frontões, as vigias azuis, as persianas e as chapas de telhado (Fig. 67).

Fig. 67 : College de Ouagadougou.

           In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, 2006: 59
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A versatilidade aparentemente paradoxal da escultura, capaz de fixar um

estado de movimento, ofereceu ainda a possibilidade de encontrar o desfecho para um

conteúdo da maior relevância no projecto, pois ao verter esculturalmente a Casa

Tropical de Prouvé para a sua forma transportável também se lhe estava a negar a

capacidade de permanecer num só lugar. Ou seja, deste modo, era a forma plástica da

própria escultura a reafirmar a componente paradoxal da mobilidade da arquitectura,

por natureza enraizada no solo, que aqui se encontrava em permanente estado de

“trânsito”. Provavelmente, é mesmo nesta materialização da ideia de “trânsito” em

forma de contentor, recheado e arrumado para ser transportado, que se pode

encontrar o cerne do projecto da escultura/instalação de Veneza, que assim ainda

remete para a negação simbólica do acto de retirar as casas de África (Fig.76 a 82).

3.3.3 O Factor “Pré-fabricado” e as Componentes da Casa

Quando neste estudo se reflectiu sobre o design e a produção dos protótipos

de Casa Tropical de Jean Prouvé já se deu a devida atenção ao factor pré-fabricado

da construção que prevaleceu na metodologia de Prouvé, embora essa abordagem

tenha sido feita na perspectiva da sua influência na história da Casa. Cabe agora

aprofundar a sua importância no desenvolvimento da peça.

Depois da segunda guerra mundial, a consequente necessidade de

reconstrução dos países europeus e os avanços tecnológicos que entretanto se

haviam efectuado fizeram renascer uma vontade de experimentação nos vários

domínios profissionais. Esse efeito teve particular incidência na indústria metalúrgica e

química, mas também na arquitectura e no urbanismo, onde o objectivo de melhorar e

renovar a vida nas cidades conduziu ao planeamento e à produção de casas em série,

capazes de assegurar uma qualidade de vida aceitável por um preço acessível.

A transposição destas experiências para a África resultou no surgimento de um

investimento significativo nos territórios africanos colonizados, que começavam a dar

sinais de instabilidade e emancipação política. Neste contexto, Prouvé conseguiu

desenhar casas dentro dos critérios do pré-fabricado de uma qualidade e arrojo

inigualáveis, protótipos que se repetiam e asseguravam uma certa homogeneidade,

assemelhando-se umas às outras, mas que por serem em metal pareciam

desadequadas ao clima africano, nomeadamente pelo calor que deviam concentrar.

Isto apesar de Prouvé ter inventado um sistema de ventilação que aparentemente

funcionava relativamente bem, facto que foi confirmado pela proprietária das casas de

Brazzaville, que viveu nelas durante cerca de dez anos.
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A ideia da casa pré-fabricada ser uma estrutura removível é errada, pois esta

não é necessariamente desenhada para ser nómada como o são os inúmeros

exemplos de modelos de casa móveis do tipo dos atrelados ou das caravanas. Para

Prouvé, a Casa Tropical pré-fabricada foi desenhada e concebida para ser implantada

uma única vez e definitivamente no seu local. Só assim se entende que em nenhum

momento se tenha encontrado qualquer documentação indicativa de estruturas de

construção movíveis ou qualquer alusão a uma hipotética remoção do seu lugar

original, factos estes corroborados pelo carácter fixo da plataforma e das estacas onde

as três casas em causa assentavam. Conclui-se, portanto, que as razões de Prouvé

em optar pelas condições pré-fabricadas da casa estavam meramente relacionadas

com o desejo de eficiência e economia, associado à rapidez e ao menor custo do

processo de construção.

Contudo, foi precisamente esse lado modular e pré-fabricado que acabou por

se tornar um factor essencial no decorrer da história da Casa Tropical de Jean Prouvé,

quer ao permitir que a casa fosse relativamente fácil de transportar por via aérea para

fora de África, cinquenta anos depois da sua instalação, quer ao possibilitar a

comercialização das suas componentes no mercado da Arte e do Design. A

reprodução mecanizada e a simplificação do transporte são duas condições

associadas ao pré-fabricado que de facto facilitam a transacção comercial dos

objectos desenhados por um arquitecto ou designer que se torne reconhecido nesse

mercado, os quais rapidamente se convertem de objectos funcionais em objectos

fetiche. Mas se, no caso de Jean Prouvé, grande parte do trabalho de design – como

bancos de escola, cadeiras de oficina etc. (Fig. 68) – só começou a ganhar

popularidade nos anos 1980 e 1990, a verdade é que essa comercialização facilitada

forneceu um contorno paradigmático ao referido processo de “fetichização”. É que o

sistema de (pré)fabrico dos objectos extremamente funcionais de Prouvé, baseado no

desenho e produção individualizados das suas componentes, também permite a sua

venda separada, o que, até certo ponto, faz com que esses fragmentos ou partes

percam a sua vertente funcional e passem a ser valorizados pela sua faceta

meramente estética, ou seja, pela qualidade formal, pela cor, pela materialidade, etc.

84



Fig. 68: Jean Prouvé, Cadeira desmontável em madeira, 1948

             In Jean Prouvé - The poetics of the technical object, 2006: 261

As famosas forquilhas e persianas (Fig. 69) incorporadas por Prouvé nas

diferentes casas que projectou podem ser incluídas neste processo, pois as suas

qualidades estéticas, muito próximas da linguagem autónoma da escultura,

contribuíram para a sua integração no mercado da arte e do design, passando a ser

adquiridas por coleccionadores e galeristas capazes de lhes atribuírem um valor

cultural e comercial muito para além da sua função utilitária original. Destituídas do

seu contexto e perdida a funcionalidade, reduzidas à sua qualidade estética,

conceptual e poética, estas componentes foram compreensível e automaticamente

inseridas no “mundo” dos objectos fetiche de design.
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Fig. 69: Elementos pré-fabricados, persianas

            In Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales,2006: 80

Apesar desta atenção sobre os objectos de Prouvé não ser um caso único no

mundo do comércio da arte e do design, não deixa de ser estranho que o fenómeno

responsável pela transformação desses objectos em fetiches, aquilo a que, segundo o

dicionário, «se dedica um interesse obsessivo ou irracional» (Porto Editora, 2006:

756), tenha acontecido tão tardia e repentinamente. As tentativas de explicação

podem ser várias, mas no caso da Casa Tropical de Jean Prouvé é quase certo que a

crescente afirmação da arte como fonte de investimento económico se associou ao

“exotismo” da sua descoberta em África, um garante absoluto do paroxismo dessa

“fetichização” – ainda por cima capaz de oferecer ao potencial comprador uma espécie

de reconhecimento pela sua abertura à cultura alheia.

A abordagem da Casa Tropical de Jean Prouvé no projecto Maison Tropicale

não poderia cair na armadilha da consagração iconográfica do objecto fetiche. Com a

releitura dos conceitos subjacentes pretendeu-se antes proceder a uma apropriação

que desse conta de outros aspectos relativos à obra, da sua concepção ao seu

desfecho, realçando e reformulando estética e conceptualmente os aspectos

considerados mais significativos, como as qualidades modular, reproduzível,

fragmentária ou desmontável, sempre com o intuito de problematizar os princípios

universais da arquitectura modernista, ou seja, a possibilidade da sua adopção por

todas as culturas e localizações geográficas sem adaptações locais, bem como de

questionar os problemas do colonialismo e do pós-colonialismo.
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Daí a incongruência de representar a Casa Tropical de forma mimética,

reproduzindo-a na sua configuração original e total, que assim foi substituída por uma

aproximação evocativa que estabelecesse leituras (também formais) a partir da casa e

das suas estruturas modulares e fabris. Ainda que as composições plásticas

formuladas no projecto da Maison Tropicale reportem ao processo de isolamento das

componentes da habitação; ainda que estas percam a sua funcionalidade, aquilo que

verdadeiramente separa o objecto de arte do objecto de design; ainda que,

isoladamente, as componentes assumam uma forte vertente plástica próxima da

linguagem modernista da escultura e que isso as afaste da mera faceta funcional;

ainda que a observação isolada das forquilhas ou das persianas de Prouvé em

exposição numa galeria seja uma experiência muito próxima do visionamento duma

escultura de Antony Caro ou de David Smith; ainda que tudo isto se possa verificar na

instalação Maison Tropicale, a negação do discurso fetichista resulta da sua inserção

no contexto total dos objectos e dos acontecimentos aí representados.

3.3.4 O Factor “Fondaco Marcello”

Como se tem vindo a referir ao longo deste estudo, uma das grandes

preocupações do nosso discurso artístico passa pela contextualização do trabalho no

espaço expositivo, não que se chegue ao ponto da prática artista ser dependente

desse espaço, mas de modo a que ambos estejam subtilmente relacionados física

e/ou conceptualmente. Neste sentido, foi extremamente importante que a Fondaco

Marcello em Veneza, situado na Canal Grande junto ao Pallazzo Grazzi, tenha sido

antecipadamente assegurada para a exposição pelo então Instituto das Artes,

organismo do Ministério da Cultura responsável pela promoção e organização da

representação portuguesa, permitindo inclusive a presença contínua de Portugal na

Bienal de Veneza até 2009. Este factor possibilitou que a visita ao espaço de

exposição proposto fosse uma das primeiras acções práticas do projecto Maison

Tropicale, dando início ao desenvolvimento de todo um processo de trabalho

detalhado com esse lugar específico, assim como de todo um discurso artístico que,

por respeito ético pelo espaço que recebe a obra e o potencial observador, nele se

inspira e a ele se adapta, tornando-o uma âncora fundamental da instalação.

A forma como as características mais importantes da Fondaco se foram

relacionando com a obra, ou o modo como esta se desenhou de acordo com o espaço

a trabalhar, aparece suficientemente demonstrado na Fase Analítica do projecto, onde

também se percebe a importância da produção da maqueta do espaço (FIg. 70 e 71),
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uma consequência dessa primeira visita, como forma de contornar o facto da maioria

do trabalho se desenvolver em Lisboa e evitar uma excessiva dependência dos

registos fotográficos e videográficos.

Fig. 70: Ângela Ferreira, maquetas das estacas de Brazaville e do espaço Fondaco Marcello,

2007

Fig. 71: Ângela Ferreira, maquetas da plataforma da Casa de Niamey e do espaço Fondaco

Marcello, 2007

Resta referir, portanto, como a Fondaco Marcello acabou por se tornar o sítio

ideal para a instalação do tipo de trabalho que temos vindo a desenvolver na nossa
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carreira artística, não pela localização privilegiada que tem, mas por apresentar uma

natureza muito distinta da habitual nos espaços venezianos para estes fins, ou seja, os

característicos edifícios históricos de Veneza, legalmente protegidos e excessivamente

decorados. O contraste não poderia ser maior, a Fondaco foi concebida para ser um

dos três armazéns de mercadoria existentes no Canal Grande, sendo isso que explica

a arquitectura singular e visível do telhado interior, em barrotes de madeira, bem como

o espaço simples, amplo e aberto da área disponível ao nível do solo. A coincidência

também não poderia ser mais certeira, a ideia de armazém coincidia com a intenção

de trabalhar o conceito de arrumação e empacotamento, estabelecendo assim uma

imediata relação com a cidade e a sua história de entreposto mercantil.

3.3.5 O Factor “Ausência das Casas” e as Fotografias

Assim que ficaram estabelecidos os princípios da componente escultural da

instalação e assim que foi possível antecipar a imagem tridimensional da ocupação do

espaço físico da Fondaco, houve outros factores que começaram a tornar-se

interessantes e passíveis de interpretação e resolução.

A questão inicial da representação da casa estava parcialmente resolvida com

o carácter autónomo da proposta escultórica, em que detalhes conceptuais como a

entrada dentro da escultura acabavam por sintetizar as relações entre essa

representação da casa e a linguagem escultural contemporânea. A série de desenhos

de grandes dimensões, quase técnicos, que então se fizeram (Fig. 72, 73, 74, 75 e 76)

davam uma indicação muito próxima do resultado final que viria a surgir,

nomeadamente no que se refere à sua interactividade com o espectador. Neles já era

possível vislumbrar as potencialidades do espaço habitado pelo espectador no interior

da própria escultura e a possibilidade deste aceder a uma outra experimentação

(virtual) do espaço da casa ou das suas componentes formais, percepções essas

impossíveis de obter na realidade factual da casa de Prouvé – como é o caso dos

frontões, por exemplo, que nunca se experimentariam de forma tão próxima nessa

realidade. Estes jogos de espaço e forma, já patentes nos desenhos, coincidiam com

as intenções de produzir uma escultura interpretativa da casa, em que o observador

pudesse experimentar e estabelecer as suas relações simbólicas com o referente sem

que para isso se recorresse a uma linguagem mimética.
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Fig. 72: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 73: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Fig. 74: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 75: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007

Fig. 76: Ângela Ferreira, estudo para Maison Tropicale, grafite s/ papel, 2007
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Mas se a “escultura contentor”, pela sua escala e presença física no espaço

(Fig. 82 e 83), prometia ser omnipresente, havia a noção da existência de um vazio no

projecto, uma sensação que de início era apenas uma intuição sem manifestação

concreta, interpretada como um efeito do acto de remoção das casas do seu local e

dos consequentes espaços vagos deixados no lugar onde tinham permanecido

durante tanto tempo. De facto, apesar desta escultura ser composta por vários

materiais e ser suficientemente volumosa para ocupar fisicamente o espaço

expositivo, foi crescendo a percepção de que o próprio projecto tinha ganho uma

forma plástica capaz de remeter para um espaço conceptual e abstracto onde esse

vazio adquiria um sentido próprio, o qual permitia mesmo o emergir de qualquer coisa,

inclusive um certo tipo de ”imagens” relacionadas com esses lugares agora

desocupados.

Na prática da “instalação” e dos projectos Site-specific em geral, e nesta peça

em particular, o artista tem a noção que trabalha com o espaço para com ele

estabelecer uma relação. Mas também trabalha para a efectividade de um discurso,

tendo sido precisamente esse discurso que originou a necessidade de associar à

escultura um tipo de “imagens” que documentassem esses lugares vazios. Não como

cenários baseados numa atitude “voyeur” da Europa para com a história política e

colonial de África, mas como sepulturas sociais da história das casas, tudo num

esforço de honrar a sua vivência em África – que se sabia ser impossível de ver

repetida. Foi assim que o recurso à fotografia documental surgiu como o meio

predilecto e adequado para criar imagens que pudessem complementar a presença

das componentes em madeira e a imponência física do “contentor”, lembrando em

simultâneo a ausência e a presença das casas (Fig. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89).

Tornava-se cada vez mais coerente a decisão de que a imagem da casa na sua

versão original nunca apareceria neste projecto artístico, ficando antes remetida para o

catálogo e para os materiais de promoção criados como antecipação do projecto.
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Fig. 78: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007

   

Fig. 78 e 79: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007.

                     Aglomerado de faia, alumínio e ferro.
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Fig. 80: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007.

            Ibid.

Fig. 81: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007.

            Ibid.
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Fig. 82: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007.

             Ibid.

Fig.83: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, Fondaco Marcello, 2007.

           Ibid.

95



  Fig. 84: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Niamey) Fondaco Marcello, 2007.

             Impressão Light Jet montada em alumínio.

  Fig. 85: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Niamey) Fondaco Marcello, 2007.

               Ibid.
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Fig. 86: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Brazzaville) Fondaco Marcello, 2007.

             Ibid.

Fig. 87: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Brazzaville) Fondaco Marcello, 2007.

             Ibid.
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Fig. 88: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Brazzaville) Fondaco Marcello, 2007.

             Ibid.

Fig. 89: Ângela Ferreira, Maison Tropicale, (Brazzaville) Fondaco Marcello, 2007.

             Ibid.
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3.3.6 O Livro-Catálogo

A instalação Maison Tropicale foi concebida desde o início como projecto de

investigação. O arranque dos trabalhos requereu de imediato uma investigação sobre

a obra de Jean Prouvé e, em particular, da história em torno da Casa Tropical por si

desenvolvida. Decorrente da própria origem do projecto como encomenda oficial do

Estado português, a sua produção artística e técnica implicou um trabalho colectivo

intenso em que participou toda uma equipa. O arquitecto Marcos Corrales foi

responsável pela concepção final do espaço expositivo, mas também participou no

desenvolvimento técnico e conceptual da escultura e, em particular, na sua inserção

específica nesse espaço. O processo de trabalho contou ainda com o

acompanhamento e a contribuição criativa do curador Jurgen Bock e do produtor da

participação portuguesa na bienal, Mário Valente, os quais também assumiram

respectivamente o papel de editor e coordenador editorial do catálogo.

A natureza multifacetada do projecto e a diversidade de materiais

interdisciplinares a ele associados tornou relevante pensar a publicação do catálogo

reflectisse toda a documentação em torno da ideia, da história e dos discursos

políticos e artísticos inerentes, um documento alargado muito para além daquilo que

habitualmente acompanha uma exposição de arte contemporânea. Neste sentido, a

primeira decisão marcante foi optar por convidar três ensaístas de diferentes

especialidades a escreverem no catálogo os seus pontos de vista sobre o projecto. A

Andrew Renton solicitou-se uma participação artística paralela e não meramente

complementar da Maison Tropicale, um texto que relacionasse o trabalho plástico em

causa com uma outra forma artística, a escrita, a ponto de permitir uma leitura

intensamente pessoal, íntima e quase poética do relacionamento com o projecto, que

desse continuidade ao diálogo conceptual já desenvolvido entre este ensaísta e a

nossa obra. Gertrude Sandqvist, por seu lado, foi convidada a abordar a Instalação na

perspectiva do seu profundo conhecimento da história da escultura e da prática

artística como ferramenta de pensamento contemporâneo, criando um texto de cariz

académico que oferece todas as possibilidades de escrutinar o processo criativo por

recurso aos desenhos elaborados na fase de concepção plástica e material do

projecto. Por fim, o envolvimento com o mundo francófono africano implicava a

contribuição de um conhecedor como Manthia Diawara, teórico de estudos culturais

originário do Mali e experiente nas contradições dos discursos da história colonial

francesa e nas controvérsias pós-coloniais, que o projecto inevitavelmente suscita. A

Manthia Diawara encomendou-se ainda um filme de autoria que tivesse como ponto
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de partida o documentar do projecto em curso, filme esse lançado em Março de 2008

e cujo título também é Maison Tropicale

Estabelecida a multiplicidade de opiniões como base de trabalho para o

planeamento do catálogo procedeu-se ao tratamento dos detalhes, como a procura de

imagens que pudessem ilustrar na publicação a complexidade da história e

estabelecer uma certa complementaridade com o projecto artístico. O auxílio do

designer Arne Kaiser foi então essencial para conciliar as facetas expressiva e

documental de um tipo de livro que faria parte do projecto Maison Tropicale como um

todo, assim se diferenciando de um simples catálogo que servisse de memória e

registo de um projecto. Estas imagens de acompanhamento dos textos iriam muito

para além das requisições feitas especificamente pelos autores de cada texto, antes

incluiriam uma selecção do conjunto recolhido ao longo de todo o processo de

investigação e seriam cuidadosamente inseridas ao longo do livro, dentro e entre os

textos, com a intenção de assim se criar um discurso simultaneamente documental,

teórico e imagético. Curiosamente, estas mesmas características poderiam produzir

um duplo efeito, talvez paradoxal mas essencial, pois além de fazerem do livro uma

parte integrante do projecto também lhe fornecem a capacidade de se tornar um

objecto literário autónomo, independente da experiência física da instalação artística.

Conclusão

Na disciplina de “Instalação” de que somos responsáveis na Faculdade de

Belas Artes de Lisboa tem-se defendido que o conceito de Instalação é uma das

práticas artísticas mais coerentes do nossos dias, na medida em que inclui todas as

formas, permite todos os suportes e está aberta a todas as materializações,

agrupando todos os ingredientes para criar um projecto artístico multifacetado mas

coerente. Do ponto de vista prático, estético e conceptual tanto o livro/catálogo como

as fotografias podem ser exemplos paradigmáticos de como o projecto da Maison

Tropicale se integra nesta definição de Instalação, mas é olhando para o seu “corpo

alargado de trabalho” que essa noção se torna mais evidente.

São, portanto, todos os trabalhos que resultaram das diferentes fases de

concepção desta exposição que dão sentido pleno à expressão de Instalação, sejam

os elementos ocultos e não mostrados em Veneza, isto é, o material de investigação,

os dados históricos recolhidos, as abordagens teóricas e plásticas de outros autores,

que foram necessários ao aprofundamento do conhecimento do referente externo
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inicial – a concepção da casa e a sua história; sejam os estudos gráficos, fotográficos

e bidimensionais, os testes e tentativas de experiências tridimensionais, enfim, as

abordagens experimentadas e falhadas; sejam, por fim, os componentes revelados na

mostra pública em Veneza, a escultura do contentor, as fotografias, o catálogo e todo o

material de divulgação que acompanha a Maison Tropicale.

O documento que agora se termina serve precisamente para apresentar e

documentar todo o processo deste projecto, nele ficando descritos e definidos os

princípios que regem as diferentes fases de trabalho de uma instalação. A primeira

fase de referenciação, recorde-se, tratou essencialmente da recolha de material de

contextualização dos factos, imagens, textos, livros e filmes, tudo material recolhido na

Internet ou em arquivo e disponibilizado em suportes variados, os quais serviram de

consulta e deram origem às primeiras pistas de desenvolvimento. Na segunda fase de

análise apresentou-se todo o trabalho plástico, incluindo as experiências com menos

sucesso. Já na fase sintética referiu-se, no essencialmente, a produção da versão final

e pública do projecto. Todas reunidas formam o corpo completo e alargado de trabalho

que aparece analisado neste documento.

Contudo, mais do que instruir todo o processo, este documento deve ser

articulado com a própria Instalação da Maison Tropicale (que também esteve presente

em Portugal, no Centro Cultural de Belém) e dela fazer parte integrante, pois, em

conjunto, prestam-se a formar a matéria de candidatura da Prova de Aptidão

Pedagógica e Capacidade Científica para o ensino na Faculdade de Belas Artes da

Universidade de Lisboa. Para cumprir este objectivo, este estudo propõe-se ir mais

longe do que o livro/catálogo que acompanhou a instalação da Bienal de Veneza – um

documento expressivo e sintético com a intenção de facilitar a leitura do projecto –,

fazendo um registo científico de todo o processo de trabalho e explorando mesmo

algumas tentativas críticas de avaliação dos seus resultados.

Mas a validade da apresentação desta candidatura, constituída pela articulação

deste documento com a obra em si, também decorre do facto desta Prova de Aptidão

ser apresentada por uma escultora cujo serviço docente se inscreve numa disciplina

essencialmente teórico-prática e não exclusivamente teórica. Faz assim todo o sentido

propor o “corpo alargado de trabalho” como componente plástica de um projecto de

investigação no âmbito das Artes Plásticas, em particular da disciplina de Escultura,

cuja análise e metodologia se materializa num documento próprio considerado

material condigno de tratamento académico a nível superior e, portanto, ser conteúdo

válido e complementar ao pedido destas Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade

Científica.
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