
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 1(Principal)

  Cores: Cor

  Área: 13,11 x 22,05 cm²

  Corte: 10 de 10ID: 74834868 05-05-2018 | Revista E

Ramalho Eanes
«Devemos ser capazes

 de rir de nós próprios»

Fundador: Francisco Pinto Balsemão 5 de maio de 2018
2375  €3,80

Diretor: Pedro Santos Guerreiro

Diretor-Executivo: Martim Silva
Diretores-Adjuntos: João Vieira Pereira  

e Miguel Cadete
Diretor de Arte: Marco Grieco

www.expresso.pt
Expresso

Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos: 
ECONOMIA, REVISTA E

COLEÇÃO 
JERUSALÉM
PRÓXIMO SÁBADO 
GRÁTIS LIVRO 1

Entrevista  
com o autor  

Simon Sebag  
Montefiore  

P36e37

João Duque  
lidera SEDES
João Duque, professor uni-
versitário e colunista do Ex-
presso, é o novo presidente 
da SEDES (Associação para 
o Desenvolvimento Econó-
mico e Social), a histórica 
organização cívica fundada 
em 1970.

Duarte Lima perde 
recurso no BPN
Duarte Lima perdeu um 
novo recurso no caso da ale-
gada burla ao BPN. O Tribu-
nal Constitucional chumbou 
a possibilidade de o ex-depu-
tado recorrer ao Supremo da 
pena de seis anos de prisão a 
que foi condenado.

Professora de  
Português acusada
Edviges Ferreira, ex-presi-
dente da Associação de Pro-
fessores de Português, foi 
acusada formalmente por 
suspeitas de ter divulgado 
previamente conteúdos do 
exame de Português do 12º 
ano, em 2017. O MP conside-
rou que cometeu “um crime 
de violação de segredo por 
funcionário e um crime de 
abuso de poder”.

Carlos Silva depõe 
2ª feira no caso Fizz
O presidente do Banco Priva-
do Atlântico, Carlos Silva, vai 
depor presencialmente no 
julgamento da Operação Fizz 
esta segunda-feira, como tes-
temunha. A audição deverá 
durar três dias.

24h

Um pouco 
mais de azul. 
Maio de 68 
contado por 
Francisco 
Louçã R32

MOÇAMBIQUE 
Morte de 
Dhlakama 
lança 
incerteza  
na paz P29JOANA VASCONCELOS “SOU A  

ARTISTA COM MAIOR ACOLHIMENTO 
JUNTO DOS PORTUGUESES”

FORÇA DA NATUREZA Na hora de entrar pela porta grande do Museu 
Guggenheim de Bilbau, como primeiro artista português a atingir esse feito,  

Joana Vasconcelos explica por que razão não é aceite pelo meio: “Não tenho medo 
do excesso, nem da escala, nem da cor. E essa é uma estética que não acolhe  

o discurso de uma certa crítica.” Após o êxito no Palácio da Ajuda e em Versalhes, 
segue-se o País Basco, a Holanda e, tudo o indica, Serralves. FOTO TIAGO MIRANDA R24

Pinho afinal  
recebeu 3,5 milhões  
do saco azul do GES

A nova vida do antigo 
ministro passa por Nova 
Iorque e Pequim, entre 
aulas e conferências pelas 
quais cobra €12.500 

Ex-ministro da Economia está 
em Pequim, onde ficará até fi-
nal de junho. A contabilidade 
da Espírito Santo Enterprises 
que o Ministério Público tem 
para o período de 2002 a 2014 
aponta não para um nem dois 
milhões de euros pagos a Pinho, 

como se pensava, mas sim 3,5 
milhões, entre transferências 
regulares e pagamentos pon-
tuais. O advogado Ricardo Sá 
Fernandes não confirma nem 
desmente e assegura que Pinho 
“dará todos os esclarecimentos 
solicitados acerca de todos os 
fluxos financeiros que existi-
ram entre o grupo BES e ele 
próprio, sem escamotear o que 
quer que seja”, quando for ou-
vido pelo Ministério Público. 
“Antes disso não.” P20e21 

Simonetta 
rejeita liderar 
Museu das 
Descobertas

Polémico projeto 
museológico do presidente 
da Câmara de Lisboa 
não tem comissário e já 
recebeu primeira recusa

A museóloga Simonetta Luz 
Afonso, responsável pela expo-
sição do Pavilhão de Portugal 
na Expo-98, foi convidada para 
coordenar o projeto do futuro 
Museu das Descobertas, medi-
da que consta do programa de 
Fernando Medina na Câmara 
de Lisboa. O museu está a pro-
vocar polémica. P19 

Benfica 
contra perdão 
“inaceitável” 
ao Sporting

Encarnados afirmam ser 
“inaceitável que questões 
clubísticas possam estar 
na origem” do perdão  
de dívida aos rivais

Em fim de semana de dérbi em 
Alvalade, o Expresso olha para 
as contas de Sporting e do Benfi-
ca e responde à questão: “Quem 
precisa mais dos milhões da 
Champions?” Fora do relvado, 
o Benfica reage de forma violen-
ta à reestruturação financeira 
anunciada pelo clube liderado 
por Bruno de Carvalho. P34 

Meios aéreos 
de combate 
aos incêndios 
estão em terra

Da frota de 17 aeronaves,  
só três helicópteros 
ligeiros estão disponíveis. 
Questões burocráticas 
atrasam combate aos fogos

Helicópteros e aviões estão es-
tacionados nas bases mas não 
podem voar por falta de visto 
do Tribunal de Contas. Queima-
das já mataram seis pessoas em 
2018 e Governo lança plano de 
prevenção. Pressão por causa 
da limpeza em torno das casas 
na origem dos acidentes. P18

PSD ADMITE COMISSÃO DE 
INQUÉRITO A PINHO E SÓCRATES

Inquérito poderá somar-se ao das 
rendas da energia, pedido pelo BE P7

António Costa: 
“Fui apanhado de 
surpresa por César”

Líder socialista acredita que congresso do PS  
não será contaminado pela saída do antigo líder
José Sócrates saiu do PS para “pôr fim ao em-
baraço mútuo”. A decisão foi tomada depois 
de ouvir as palavras duras de Carlos César. 
Libertou Costa, mas libertou-se e promete 
não ficar calado. Aos próximos confidenciou 
“isto ainda está no início”. Mal anunciou a 
saída do PS ponderou ir falar à televisão, mas 
acabou por recuar. Quanto a António Costa, 
garantiu que foi apanhado de surpresa pelas 
declarações de César. E, ao Expresso, prefere 

olhar em frente: o congresso que se iniciará 
dentro de duas semanas na Batalha deverá 
traçar o rumo para as disputas eleitorais que 
se avizinham. No seu entender, o conclave 
não será contaminado pela polémica. “O 
congresso será centrado nos desafios estra-
tégicos do país e não na espuma dos dias”, 
afirmou, num claro recado ao partido. Já 
Marcelo ficou satisfeito com a descolagem 
do PS em relação a Sócrates. P8a10 

CASO SÓCRATES
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EDIÇÃO 2375
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Entrevista controversa nas vésperas  
da abertura da primeira exposição de um artista 
português no Museu Guggenheim de Bilbau 
Por Ana Soromenho e Tiago Miranda

Quem 
tem medo 
de Joana 
Vasconcelos?

A Revista do Expresso
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Andou mais de 20 anos a construir o seu território artístico e chega  
no próximo mês ao Museu Guggenheim de Bilbau. É a primeira portuguesa 
a consegui-lo, e a pergunta certa é: “Como é que isto acontece?”

“ As minhas ‘Valquírias’
são grandes e malucas.

Entrevista
Joana Vasconcelos
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  são moles,  
  Como eu” POR ANA SOROMENHO (TEXTO)  

E TIAGO MIRANDA (FOTOGRAFIAS)
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O 
trabalhado em croché, numa atitude 
polémica que desencadeou uma con-
versa sobre os limites da arte.

Porque é que foi tão complicado para 
os seus colaboradores vê-la ser foto-
grafada com o chapéu de comandante 
da polícia?
É preciso explicar o contexto dessa 
peça. Faz parte de um trabalho que 
a minha fundação, a Fundação Joana 
Vasconcelos, tem vindo a desenvolver 
com a PSP, e integra o projeto Escola 
Segura. É um projeto muito interes-
sante, porque parte da desconstru-
ção dos símbolos da polícia, como o 
carro ou o chapéu, que são símbolos 
de autoridade. Quando nos convida-
ram, foi precisamente para humani-
zar a polícia. Acompanhámos todo 
o projeto, que envolve um concurso, 
uma exposição, um catálogo... E eu fiz 
os prémios.

Que são os bonés dos comandantes 
embrulhados em croché.
Agora chama-se “Troféu”. Mas a coi-
sa extraordinária a que vocês acaba-
ram de assistir foi o próprio diretor da 
fundação vir interromper a sessão fo-
tográfica dizendo que eu não o posso 
usar, apesar de ter sido transformado 
em obra de arte. Por lei, um civil nun-
ca o pode usar.

Então pode ou não pode?
Tudo se joga neste paradoxo. Eu enten-
do que sim, mas o diretor da fundação 
acha que não, porque não consegue 

ultrapassar o facto de ser um símbo-
lo da polícia. Para ele, apesar de estar 
envolto em croché, usá-lo continua 
a ser uma transgressão. Isto é muito 
interessante e acontece muitas vezes 
com o meu trabalho.

Por ser uma provocação?
Por me atrever a tocar em certos sím-
bolos. Apesar de ser um objeto artísti-
co, a carga simbólica que transporta é 
tão inerente que não se consegue ul-
trapassar, mesmo descontextualizan-
do os objetos.

Nem todos os objetos simbólicos são 
intocáveis. O problema aqui não tem 
sobretudo a ver com a lei?
É sempre difícil mexer em coisas que 
fazem parte de um imaginário coleti-
vo. Trabalho muito com estas ques-
tões. O galo de Barcelos, por exemplo, 
é um símbolo muito mal estimado e 
até odiado em Portugal. Aceitar o pa-
radigma do galo é uma coisa muito ir-
ritante, tal como o coração de Viana, 
que é uma joia que tem um contexto 
étnico, folclórico. São peças descon-
fortáveis e difíceis de aceitar, porque 
pertencem a um imaginário simbólico 
da portugalidade muito associado ao 
Estado Novo. Os símbolos da ditadura 
não devem ser mexidos. Sempre foram 
mais bem aceites quando os expus em 
contexto internacional, porque a carga 
simbólica desaparece, só fica a obra de 
arte. O mesmo já não aconteceu, por 
exemplo, com a “Noiva”, o meu lustre 
feito com tampões OB.

Aí, o valor simbólico é universal?
É universal e fala sobre o corpo femi-
nino. É um belo lustre, símbolo de luxo 
e riqueza, e quando as pessoas se apro-
ximam veem que, afinal, aquela peça 
tão glamorosa é feita a partir de tam-
pões higiénicos.

Esse lado mais conceptual do seu 
trabalho, associado a uma ideia de 
portugalidade, foi o ponto de parti-
da do seu percurso. Não fazia parte 
do imaginário da sua geração e era 
até bastante anacrónico no final dos 
anos 90. Onde o foi buscar?
Gosto de pensar o sítio onde estou 
e sempre gostei dos objetos de uso 
doméstico e quotidiano. Quando co-
mecei a trabalhar com croché, logo 
nas primeiras peças que fiz para a 
Galeria 111, as pessoas reagiram: “Lá 
vem esta com estas coisas portu-
guesas do passado e da casa de avó.” 
Estava associado à ideia de um ob-
jeto muito foleiro. A verdade é que 
o croché é uma coisa incrível. Como 
elemento decorativo tem uma dupla 
dimensão, porque guarda e esconde 
e tem um valor afetivo e simbólico 
enorme.

O que guarda e o que esconde?
Guarda e esconde no sentido em que 
protege os objetos familiares e sagra-
dos: a colcha na cama, a toalha na 
mesa... São as mulheres que protegem 
a família, e esse era um dos seus tra-
balhos no espaço doméstico. Quando 
começaram a trabalhar, o croché foi 

Só se é livre quando se 
consegue conquistar o espaço 
da família. A minha nunca  
me limitou a possibilidade  
de acreditar em mim”

ateliê é um mundo que se ancorou num 
antigo armazém de cereais à beira do 
Tejo. São três mil metros quadrados 
que albergam oficinas de têxteis, de 
restauro e de madeiras, serralharia, 
ateliês de arquitetura e de engenharia, 
biblioteca, arquivo, centro de comuni-
cação, gabinete financeiro, um refeitó-
rio, um ginásio. Mais de 50 funcioná-
rios, que pertencem a tempo inteiro ao 
grupo de trabalho de Joana Vasconce-
los. Quando nos mostram os projetos 
que estão a fazer, muitos em simultâ-
neo, falam no plural. A obra é de to-
dos, é um coletivo. Neste 20 anos, Joa-
na construiu uma escala monumental, 
da dimensão do seu ateliê, para poder 
expandir a obra pelo mundo. É voraz. 
Não tem medo de arriscar, não tem 
medo de comunicar, não tem medo do 
que dizem dela. Sabe que é “incómo-
da” no meio artístico português, e nes-
ta conversa reclama a falta de partilha 
com os seus pares. Como também re-
clama o seu lugar de artista preferida 
dos portugueses. “Nunca ninguém teve 
tanto público como as minhas exposi-
ções no CCB e no Palácio da Ajuda.” E, 
num dos corredores do ateliê, a prefe-
rida dos portugueses montou o seu hall 
of fame, com centenas de fotografias 
onde aparece ao lado de, entre outros, 
Cavaco Silva, Sharon Stone, Valentino, 
os duques de Edimburgo, os reis de 
Espanha, Natalie Portman... Há cerca 
de seis anos criou uma fundação com 
o seu nome para atribuir bolsas a es-
tudantes e apoiar projetos de carácter 
mais humanitário. Como um trabalho 
que está a produzir com a PSP sobre 
segurança nas escolas, que entrou na 
produção fotográfica desta entrevista. 
Joana Vasconcelos, que se fez fotografar 
com todos os chapéus com que inau-
gurou cada uma das suas exposições 
mais emblemáticas, quis ser fotografa-
da com uma peça que tinha feito para 
a PSP — um chapéu de comandante 
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abandonado, porque as mulheres não 
queriam ficar vinculadas ao espaço 
doméstico, e deixámos de os ver ex-
postos nas casas. Ficaram associados 
a um tempo mofo e tornaram-se obje-
tos kitsch. Só que não os conseguimos 
deitar fora. Foram feitos pelas nossas 
avós e têm um enorme valor simbóli-
co e afetivo.

É a herança das raparigas da casa. 
Com quem aprendeu a fazer croché?
A minha avó ainda fazia, aprendi com 
ela. Sempre gostei muito de tecidos e 
do ambiente do têxtil, quando come-
cei a trabalhar fui usando essas peças. 
A reciclagem da casa e do meio do-
méstico sempre me serviu de fonte 
de inspiração. Ao longo dos anos fui 
reciclando várias partes da casa como 
se estivesse a abrir armários. Na reali-
dade, a minha obra sempre teve a ver 
com o avesso da casa.

Como era o ambiente da sua casa?
Nasci em Paris, em 1970. Os meus pais 
estavam lá exilados, e eu cheguei com 
3 anos a Portugal, em 74. Faço parte da 
primeira geração integralmente edu-
cada em democracia, o que não é uma 
coisa qualquer. Talvez também por isso 
os objetos associados ao Estado Novo 
sempre me despertaram curiosidade. 
Na minha formação, apanhei todos os 
projetos-piloto revolucionários, fui edu-
cada nesse espírito de transformação, 
porque havia uma grande urgência de 
transformar o país. Também fui educa-
da num contexto de liberdade. Acho que 
só se é verdadeiramente livre quando se 
consegue conquistar o espaço na famí-
lia. A minha nunca me limitou a possi-
bilidade de acreditar em mim.

Qual foi o seu ponto de partida para a 
expressão artística?
O desenho.

Mas nunca expôs.
E, curiosamente, fui desafiada a fazê-
-lo agora. Primeiro achei estranho, de-
pois pensei: “Why not?”

Como é que se retoma a mão?
Eu nunca deixei de desenhar. Mantive 
sempre esse momento de introspeção, 
como uma reflexão para o trabalho. O 
desenho é fundamental na aprendiza-
gem de olhar e refletir o mundo. Apren-
di isto na ArCo com o Miguel Branco, 
que foi meu professor e nos motivava a 
termos sempre connosco um notebook 
de desenhos. Ao aceitar esta exposição, 
retomei os meus desenhos dos cader-
nos de exercícios, que fazem parte da 
minha intimidade enquanto artista, e 
assumi torná-los públicos.

O que a levou a ir para a António Ar-
roio e depois para a ArCo estudar 
artes?

Havia um contexto familiar. O meu pai 
é fotógrafo, a minha mãe estudou na 
Fundação Ricardo Espírito Santo, e a 
minha avó também pintava. Em casa, 
a expressão plástica sempre me rode-
ou e, em criança, o que fazia para me 
entreter era desenhar. Durante a ado-
lescência dediquei-me intensamente a 
praticar karaté, e o meu desejo era ser 
professora de artes marciais e ter um 
ginásio. Mas, quando chegou a altura 
de escolher, decidi que já fazia despor-
to suficiente e poderia explorar outra 
coisa. Embora não tivesse nenhuma 
ideia concreta, a coisa que me parecia 
mais relevante era a arte, e lá fui para 
a António Arroio. Continuo a cruzar-
-me com pessoas que conheço desde 
esse tempo, o que significa que todos 
nos encontrámos ali numa espécie de 
comunidade com a qual nos identi-
ficávamos. Isto perdurou ao longo da 
vida. Sempre fui parte integrante da 
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Não tenho medo do excesso, 
nem da escala, nem da cor.  
É uma estética que não acolhe  
o discurso de uma certa crítica”

comunidade artística. Sou filha das 
‘escolas’ e da tradição lisboeta.

Mas o seu percurso acabou por ser 
bastante solitário. Apesar de ter co-
meçado pela Galeria 111, rapidamente 
começou a trabalhar fora daqui.
Mas também sempre fui apoiada, sus-
tentada e tratada para que pudesse 
existir. Dentro dessa comunidade ar-
tística, se existe alguém com suces-
so da minha geração, apesar de ter 
quebrado com todas as regras, sou 
eu. Há sempre os que quebram as re-
gras, o que não quer dizer que não 
pertençam à ‘família’. Uma coisa é 
ser o bom aluno, ou ser o rebelde, ou-
tra coisa é aquele que, apesar de fazer 
de uma maneira diferente, também 
vai fazendo. Nunca fui a ‘boa aluna’, 
é verdade, dentro dos cânones espe-
rados nas artes plásticas. Mas o cami-
nho sempre me foi deixado livre para 

continuar. Nunca me foi barrado nem 
nunca me foi dito: “Tu és má artista.” 
Pelo contrário. Fui muito apoiada. Pri-
meiro pelo Delfim Sardo e pelo Castro 
Caldas, enquanto aluna na ArCo, e a 
seguir o Pinharanda lá me atribuiu o 
Prémio EDP, e depois apareceu o Ma-
nuel de Brito a convidar-me para a Ga-
leria 111, onde recebi o primeiro salário 
que alguém da minha geração recebeu 
no mundo artístico. Portanto, se fizer-
mos o exercício de mudar de ângulo, é 
isto que vemos.

Porque se está a defender?
Porque sei onde quer chegar. Sei o 
discurso que aqui, no meio artístico, 
se foi construindo em relação a mim. 
Que sou diferente, fora do esquema, ou 
mesmo que não sou artista porque sou 
muito comercial, que sou o Jeff Koons 
da arte portuguesa, como se isso fos-
se pejorativo. Na verdade, se eu re-
tirar esse lixo, que é só ruído visual, 
constato que ao longo destes 20 anos 
de trabalho sempre fui muito apoiada 
por pessoas de quadrantes totalmen-
te adversos. Acontece que em relação 
aos meus colegas — e era aqui que es-
távamos — sempre tomei opções di-
ferentes daquelas que a ‘família’ gos-
taria que tivesse tomado. Nunca segui 
regras estabelecidas, e os pares que 
nos acompanham e observam tam-
bém determinam uma forma de estar.

A crítica faz parte do discurso da arte.
Sem dúvida. Em todos os países existe 
uma espécie de cultura artística do-
minante que determina a performance 
que é considerada mais correta ou que 
está mais codificada com uma linha de 
pensamento de como a expressão ar-
tística deve ser trabalhada. A cultura 
artística em Portugal, que é um país 
muito pequeno, com meios pobres, e 
não chega para todos, a partir dos anos 
80 seguiu uma tradição muito mais 

minimalista, que vem de uma heran-
ça ‘beuysiana’ e, plasticamente, sou 
excessivamente barroca. Não tenho 
medo do excesso, nem da escala, nem 
da cor. É uma estética que não acolhe o 
discurso de uma certa crítica. Quando 
comecei a trabalhar, nos anos 90, ouvi 
muitas vezes dizer que a Paula Rego 
era má pintora e que o José de Guima-
rães não prestava para nada. Quando 
entrei na Galeria 111, conheci o Júlio 
Pomar, a Paula Rego, a Graça Morais 
e todos aqueles escultores dos anos 70 
de que toda a gente dizia muito mal 
e fiquei espantada. Afinal, eram gran-
des artistas, só que já não faziam parte 
do esquema vigente nem do modo de 
pensar a arte daquela época. Percebi 
que nada era evidente. Foi uma gran-
de lição, muito libertadora.

Também lhe foram sempre dadas 
muitas oportunidades.
É verdade. A começar pela primei-
ra, quando, com 20 e poucos anos, 
fui convidada a participar numa ex-
posição coletiva em Serralves, ainda 
no tempo do Vicente Todoli, onde o 
João Fernandes era comissário. Só ti-
nha uma peça, estava a sair da escola, 
nem sabia bem o que ia fazer. Precisa-
mente por tudo o que foi acontecendo 
no meu caminho, comecei por dizer 
que ele nunca me foi barrado para eu 
poder continuar. Independentemente 
do meio, sou a artista que maior aco-
lhimento tem junto dos portugueses... 
Repare, esta conversa começou por-
que falávamos da comunidade ar-
tística. É aí que as coisas são sempre 
difíceis.

Magoa-a?
Sinto desconforto por não conseguir 
partilhar o meu processo criativo com 
algumas pessoas de quem fui amiga 
e com os artistas da minha geração. 
Tenho prazer na partilha, e não ser 

considerada no meio é uma coisa que, 
obviamente, me magoou. Mas a verda-
de é que a partir de um certo momen-
to percebi que é apenas um proble-
ma das circunstâncias e deixou de me 
incomodar. A dada altura tive várias 
propostas para montar ateliê em Pa-
ris e acabei por decidir construir uma 
carreira internacional a partir daqui. 
Ter conseguido expor no estrangei-
ro, ir e voltar, permitiu-me alargar o 
olhar. Devo dizer que também vi com 
muito prazer uma série de pessoas so-
breviver à dificuldade que é ser artista 
em Portugal.

Falou da “Noiva”, a sua primeira pe-
ça, apresentada na Bienal de Veneza, 
em 2005. Continua a ser uma das suas 
mais icónicas?
A primeira vez que a apresentei, numa 
grande exposição para a atribuição dos 
prémios de escultura, o City Desk, es-
teve na iminência de ganhar, mas não 
ganhou, o que não tem mal nenhum, 
e quase a fechei num armazém por 
pensar que fora considerada má. Foi 
o Manuel Reis, que tinha ido ver a ex-
posição, que me convenceu a expô-la 
no Lux. Ao princípio, achei estranho: 
“Numa discoteca?” Acabou por ficar, 
e foi numa dessas noites que a Rosa 
Martinez, curadora e crítica de arte 
espanhola, veio a Lisboa escolher ar-
tistas, foi ao Lux e ficou surpreendi-
díssima. Não fazia ideia que eu existia. 
Os curadores vêm sempre com uma 
lista indicada pelas instituições, e é a 
partir dessa lista que visitam os ateli-
ês. Só que eu não fazia parte da lista. 
Apesar de expor e de já trabalhar com 
uma galeria, nem existia. Foi ela que 
me convidou para participar em ex-
posições fora de Portugal, e foi assim 
que cheguei a Veneza. Foi outra gran-
de aprendizagem e um dos momentos 
mais duros da minha vida. Ali estavam 
as revistas, os comissários e curadores 
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de todo o mundo que interessava na 
arte, e eu não conhecia ninguém, e as 
minhas galerias portuguesa e espa-
nhola também não.

Foi a partir daí que resolveu construir 
obras numa escala que lhe permitisse 
maior visibilidade?
A partir daí percebi que o importante 
era criar obra, e durante estes 20 anos 
trabalhei para que isso acontecesse, o 
que não é exatamente a mesma coisa. 
É por isso que fui convidada a expor no 
Guggenheim de Bilbau. Sou a primeira 
portuguesa a fazê-lo, e portanto a per-
gunta que deveria ser feita é: “Como é 
que chega ao Guggenheim?”

Qual foi o momento em que percebeu 
que teria capacidade para se projetar 
internacionalmente?
Coincide com a melhor venda que fiz 
na minha vida, o “Coração Indepen-
dente Vermelho”, da minha primeira 
exposição em Paris. Esteve para ser ad-
quirido pelo Centro Pompidou e aca-
bou por ser comparado para a coleção 
de François Pinault, que é uma das 
maiores coleções de arte do mundo. 
A partir do momento que entrei para 
a ‘família’ Pinault, a minha vida mu-
dou. Em 2009, participei na primeira 
exposição de arte contemporânea fei-
ta em Moscovo, no Garage Museum of 
Contemporary Art, onde fui posta em 
evidência ao lado de artistas como Bill 
Viola ou Maurizio Cattelan, e a minha 
peça ficou ao lado do “Coração” do Jeff 
Koons. Eu era um personagem total-
mente irrelevante, de um país pratica-
mente desconhecido e de um meio ar-
tístico que ninguém conhecia. O meio 
artístico tem vários layers, e eu já tinha 
percebido que havia um contexto do 
qual achava que poderia fazer parte. 
Mas uma coisa é querer, outra é ser 
aceite. Quando fui posta em evidência 
e a minha peça está lá ao pé das outras, 
não há cá mais conversas. Aguenta ou 

não aguenta. E para aguentar tem de 
ter capacidade de vibrar.

Uma das coisas que marca o seu tra-
balho é a escala, e este ateliê é um re-
flexo disso. Não seria possível ter feito 
o percurso que fez sem as duas coisas 
estarem ligadas. Ou seria?
Este ateliê existe não porque sou me-
galómana e porque quero fazer coisas 
‘bué’ grandes e para isso construí uma 
fábrica mas porque tenho o ateliê de 
que preciso para cumprir os desafios 
que foram sendo propostos... Já agora, 
para responder à sua questão inicial 
sobre a dimensão das minhas peças. 
É a obra que determina a escala e não 
o contrário. A escala só aparece como 
forma de comunicar um conceito.

“A Noiva”, as “Valquírias”, o “Co-
ração Independente”, o “Sapato”... 
Partiu destas peças e criou várias sé-
ries. Continuam a ser as maiores refe-
rências do seu trabalho?
E também o “Helicóptero”, que foi 
feito para Versalhes. Mas há outras. A 
“Burca”, por exemplo, que pertence a 
uma coleção espanhola, embora seja 
pouco conhecida aqui, foi fundamen-
tal para o desenvolvimento da minha 
obra e continua a ser muito exposta 
internacionalmente. Remete para um 
tema mais político e pouco abarcado 
em Portugal, que é o gender identity.

Tem-se afastado dessas questões.
Nunca me afastei dessas peças de ca-
rácter mais político. Fiz o carro com as 
pistolas e, mais recentemente, cons-
truí uma pistola feita de telefones. Já 
não são questões de género, mas se-
guem a mesma linha. Esta máscara 
de Veneza, uma peça enorme feita de 
pequenos espelhos de rosto, que vou 
apresentar pela primeira vez em Bil-
bau, tem, tal como o “Sapato”, uma 
certa bipolaridade. Podem ser pe-
ças muito frias ou muito glamorosas, 

dependendo do contexto em que são 
expostas.

O seu trabalho tem esse lado de re-
flexão sobre o espaço doméstico, mas 
acabou por se projetar num espaço 
masculino. Por norma, as mulheres 
não trabalham a monumentalidade...
É verdade. Embora haja outras mu-
lheres a fazê-lo, o monumental é uma 
escala que as mulheres por tradição 
raramente ocupam.

Há nessa atitude uma ideia de 
competição?
Aconteceu intuitivamente. Existe um 
fio condutor no discurso de algumas 
artistas que levaram um bocadinho 
mais longe o percurso das mulheres 
na história da arte. Recentemente, fui 
convidada a participar numa exposi-
ção em Paris, num palácio que estava 
fechado há anos, onde só expunham 
mulheres. De Portugal éramos a He-
lena Almeida, a Ana Vieira e, creio, a 
Leonor Antunes. A minha peça ficou 
entre duas obras espantosas da Louise 
Bourgeois e da Niki de Saint Phalle, e 
pela primeira vez tive essa consciên-
cia: “Eu pertenço aqui.”

Durante anos treinou karaté de alta 
competição e já referiu que partia pa-
ra uma exposição como se fosse para 
um combate. Gostava que me falasse 
dessa analogia.
Não gosto da palavra combate, prefiro 
viagem. Da mesma maneira que o pes-
soal que se lançava nas caravelas tam-
bém ia para uma viagem e preparava-
-se. Nas artes marciais existe um corpo 
psicológico e também um corpo físico, 
do qual se fala menos, que nos permite 
uma determinada maneira de nos pre-
pararmos. Eu sigo o mesmo processo.

Qual é?
Determinação, exigência, implacabi-
lidade, focagem. Consegue-se a partir 

de treinos e de objetivos, e durante es-
tes anos treinei-me e treinei equipas.

O corpo artístico também tem pro-
jeção no espaço, voltamos à esca-
la. Gostava de falar da relação com o 
corpo.
Parte sempre da relação com o outro. 
A noção de corpo e de espaço começa 
em nós. Há uma diferença entre o cor-
po físico e o corpo psicológico, o extra-
ordinário do karaté é que se trabalham 
as duas dimensões. Os músculos, as li-
mitações, a falta de elasticidade, a for-
ça, a velocidade, a capacidade... Para a 
cabeça funcionar tem de haver o total 
domínio do corpo físico, e para isso é 
necessário esculpi-lo.

Nos anos do karaté já era volumosa?
Nunca fui magra. Tinha ombros largos 
e pernas fortes, o que aliás me permi-
tia fazer karaté, porque o peso conta. 
Neste sentido, o meu corpo volumoso 
sempre foi uma vantagem, porque o 
usei nos sítios certos. Ainda uso esse 
conhecimento do corpo e da fluidez 
do corpo, intensamente, nas minhas 
“Valquírias”.

Como?
No sentido em que se adaptam sem-
pre à arquitetura do local onde as ex-
ponho. O que quero dizer com isto é 
que usei essa aprendizagem que fiz 
em mim e transportei-a para a es-
cultura. Saí do karaté porque tive um 
acidente no joelho e ganhei muito 
mais peso e tive de lidar com essa di-
ferença. Aprendi a não exigir tanto do 
meu corpo como o fazia até então. Era 
totalmente viciada na performance 
física. No karaté, a ideia da perfeição 
é muito importante, e também por 
isso exige-se um controlo imenso. 
As dietas, os gestos, tudo é uma ma-
neira de estar que implica uma total 
disciplina.

Deixou de ser tão vigilante?
E fiquei muito mais fluida. Mas tam-
bém muito mais tolerante para acei-
tar o meu corpo como ele é. Penso 
que a minha obra reflete isso, daí ter 
falado das “Valquírias”. São moles, 
são grandes e malucas como eu. Mas 
também têm uma enorme capacidade 
de se adaptarem ao espaço onde são 
expostas e são feitas com um grande 
rigor. O que eu quero explicar é que, 
quando faço aquelas “Valquírias”, 
faço-as sem medo. Sou uma mulher 
que não tem medo de ser grande. 
Sempre aproveitei isso.

Mas não usa a palavra gorda.
Depende do contexto. Gorda é pejo-
rativo. Grande ou volumosa já é outro 
conceito. Já tive o peso e até os gra-
mas certos para poder praticar. Era 

Para todos há um tempo.  
Não existe essa coisa  
de que me acusam que  
sou eu que forço o meio”
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muito exigente com essa cena e sei o 
esforço que é preciso. A ideia de ser 
gorda é precisamente uma ideia de 
ser sloppy. Remete para um desleixo, 
o abandono do corpo. Só não a uso 
por causa disso. Estive no outro ex-
tremo, conheço os dois lados e sem-
pre fui muito exigente comigo.

Às mulheres que são artistas exige-
-se menos, no sentido em que aos 
artistas perdoa-se mais facilmente?
Às mulheres nunca se perdoa nada, 
sejam elas o que forem. Ainda esta-
mos muito presas ao paradigma da 
magreza. Ser-se livre no seu corpo é 
uma conquista que as mulheres ain-
da não fizeram, e todos os meios pro-
fissionais são muito pouco tolerantes 
com essa liberdade. A “Noiva”, pre-
cisamente a minha peça mais explí-
cita sobre o tema do corpo femini-
no, foi censurada na exposição de 
Versalhes.

Porquê?
Não era próprio ter aqueles objetos 
expostos no Palácio de Versalhes. E 
o mais extraordinário é que foi cen-
surada por uma mulher. Eu tinha a 
peça montada e tudo girava em volta 
dela. A linha da exposição tinha sido 
concebida por mim e por um comis-
sário, homem, que entretanto saiu 
do processo, e entrou uma comissá-
ria que desfez todo o trabalho. Veio 
ao ateliê conhecer as peças e deter-
minou: “Nem pensar, expor tampões 
em Versalhes...”

Versalhes foi o momento da expan-
são do ateliê. Hoje é uma empresa?
Sempre foi uma empresa. O que 
aconteceu foi que depois desse mo-
mento tinha de me profissionalizar. 
Tinha de ter as contas em dia para 
pagar salários, porque sem equipas 
sólidas não aguentava.

Tem uma estratégia no sentido de 
antecipar o momento apostando no 
passo seguinte?
Tudo o que fiz foi porque me convi-
daram, não tenho esse tipo de estra-
tégias nem aposto no passo seguinte. 
Uma coisa é traçar objetivos, outra é 
aquilo que nos é inerente e de que so-
mos capazes. Faço estas coisas natu-
ralmente, sem pensar ou premeditar. 
Muitas vezes corro riscos incríveis.

A dimensão do ateliê implica uma 
engenharia financeira enorme.
E nunca sei bem como é que a coisa 
vai acontecer.

Não tem medo?
Não. Adapto-me. Voltarei àquilo que 
tiver de voltar. Até agora houve uma 
oportunidade no tempo e no espaço 
para que eu exista. Se o tempo e o espa-
ço continuarem a existir, continuarei a 
trabalhar e a cumprir o melhor que sei. 
Quando o meu tempo e o meu espaço 
acabarem, não irei continuar a fazer 
obra só porque quero. Para todos há um 
tempo. Não existe essa coisa de que me 
acusam que sou eu que forço o meio.

Mas tem um plano de ação onde o 
networking também faz parte.
Não tenho um plano de ação, apesar 
de o networking fazer parte. Existe 
uma cena internacional, que são lu-
gares centrais, onde andam à procu-
ra de coisas com a mesma frequência 
e para onde sou convidada a expor.

Quais são os parâmetros?
Ter um tipo de originalidade e fazer 
propostas fora dos âmbitos locais. E 
também ter público e uma rede que 
possa financiar.

Capacidade de financiamento e de 
angariação entre os colecionadores e 
os mecenas?

Às mulheres nunca se  
perdoa nada. Ainda estamos 
muito presas ao paradigma  
da magreza”

Exatamente. Quando me convidam 
para Versalhes ou para o Guggenheim, 
não pagam nada. Sou eu que tenho 
de fazer isso. Em ambas as situações, 
quando me chamaram, perguntaram-
-me se eu tinha capacidade econó-
mica para aguentar aquilo. Disse que 
não fazia ideia, mas que ia tentar. E 
foi o que fiz. Na verdade, não tenho as 
condições económicas para aceitar os 
convites, mas tenho as condições de 
trabalho. Foi isso que me concentrei a 
fazer. Preparar condições de trabalho 
para ser profissionalmente capaz de 
poder aceitar determinados convites.

Como é que se monta essa operação?
Com os colecionadores e com as gale-
rias que já me compraram peças, com 
pessoas que também me ajudaram e 
põem dinheiro... Há todo um con-
junto de pessoas que se põe em mo-
vimento, porque pode ser um negó-
cio para todos. As peças de Versalhes, 
por exemplo, tornaram-se históricas, 
porque fui a primeira e até agora a 
única mulher a expor. No mundo das 
artes, isto tem um valor de mercado.

O esquema económico determina o 
conceito da exposição?
Esta exposição que estamos a prepa-
rar também é uma megaprodução e 
não sei como vai acontecer. Mas lá 
chegaremos. Aqui não há dinheiro 
nem estrutura económica para o que 
for na cultura, portanto a única solu-
ção é ir à procura de pessoas que te-
nham a mesma visão.

Por isso é que faz tanto trabalho com 
as marcas?
As marcas vêm ter comigo.

Estou a pensar no “Pop Galo”. Uma 
peça que pesa toneladas, dificílima 
de guardar. Não é um risco fazê-la 
sem saber se vai conseguir vendê-la?

É. Mas fi-la porque tinha de a fazer. 
Não a fiz a pensar que o azeite Gallo 
ia patrocinar. Andei dois anos a fazer 
essa peça sem saber sequer onde a ia 
expor, e a certa altura foi apoiada pe-
los azeites Gallo, porque eles quise-
ram. Acharam que ia acontecer uma 
série de coisas que afinal não acon-
teceram. Não me pagaram nem um 
terço do que aquela peça custou. Tive 
dois anos uma equipa a trabalhar a 
tempo inteiro. Mas, se não a tivesse 
feito, não poderia agora apresentá-la 
no Guggenheim de Bilbau.

O título da exposição é “I’m Your 
Mirror”, trocou o verbo à canção dos 
Velvet Underground?
Mais uma vez tem a ver com toda esta 
conversa que estávamos a ter. E a mi-
nha primeira peça é precisamente o 
“Pop Galo”. O galo de Barcelos que 
tanto irrita os portugueses. Porque 
isso é quem sou e quem nós somos. 
Independentemente dos gostos e das 
opiniões, sou a primeira portuguesa 
a expor naquele espaço. Estou com 
muitas outras coisas, mas também 
estou com essa peça. E quem a esco-
lheu para um lugar de destaque foi a 
curadora, uma senhora suíça-alemã, 
que nem sequer é espanhola.

Na conferência de imprensa de apre-
sentação da exposição anunciou que 
iria seguir em itinerância para Ser-
ralves e Roterdão. Na altura, Serral-
ves ainda não estava garantido. Já 
está confirmado?
Absolutamente. Em janeiro de 2019.

É oficial?
Ligue para o Museu Guggenheim de 
Bilbau e pergunte. A minha exposição 
é produzida por eles. Todos os anos 
produzem determinadas exposições 
e depois vão ter com outros museus e 
propõem a sua carteira, é uma forma 
de dividir custos. É por isso que as ex-
posições têm a sua itinerância. Ainda 
no outro dia estive em Serralves com 
o diretor do Guggenheim para ver-
mos exatamente essa questão… Sabe, 
ando a ver passar este filme há tan-
tos anos que imagino o que isso vai 
causar de celeuma aqui no quintal. 
Tudo tem sido feito para que eu não 
faça Serralves. Mas a questão é que 
não sou eu que vou fazer Serralves, 
é o Bilbau.

Porque é que Serralves é tão 
importante?
Foi o meu primeiro museu, é voltar 
a casa. Simbolicamente, já que tam-
bém falamos tanto sobre símbolos, 
essa ligação existe. Eu também sou 
daqui. b
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