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O ENIGMÁTICO
E PODEROSO
AGA KHAN

A VIDA E A FORTUNA 
DO LÍDER ISMAELITA 

QUE ESCOLHEU LISBOA 
PARA SUA SEDE 

MUNDIAL

ESPECIAL AÇORES

JÁ NAS BANCAS
€4,50 (CONT.)

SANTANA  LOPES 
EM ENTREVISTA

“A MINHA 
INTERVENÇÃO 

POLÍTICA NO
PSD ACABOU”

Karim Aga 
Khan, milionário, 

filantropo  e 
líder espiritual 
de 15 milhões 

de muçulmanos 
ismaelitas, vai 

celebrar, em Lisboa, 
os 60 anos do seu 

“reinado”
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V A G A R

Joana Vasconcelos
ESPELHO MEU

“Um excesso de 
vez em quando é 
ótimo. Impede a 
moderação de se 
tornar um hábito”

Somerset Maugham
Escritor

(1874-1965)
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 2 8  J U N H O  2 0 1 8  V I S Ã O     83

A ARTISTA PORTUGUESA JUNTA NOVA GLÓRIA AO CURRÍCULO:  
O MUSEU GUGGENHEIM BILBAO INAUGURA, ESTA SEXTA-FEIRA, 29, 
UMA RETROSPETIVA SUA, ‘‘I'M YOUR MIRROR’’, NA QUAL SE REVELA 
UMA MONUMENTAL MÁSCARA VENEZIANA E A MAIOR VALQUÍRIA  
DE SEMPRE. “UMA EXPOSIÇÃO DIFERENTE DAS OUTRAS”, DIZ JOANA

 S Í L V I A  S O U T O  C U N H A    L U Í S  V A S C O N C E L O S
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A R T E S

PPuppy já não está sozinho. O gigantesco 
cão de guarda do Museu Guggenheim 
Bilbao, um terrier west highland com 16 
metros de altura, a que uma equipa dedi-
cada acabou de trocar as cores, jardinan-
do-o com cerca de 38 mil novas flores 
(begónias e petúnias para a temporada 
de verão), dista agora uns meros cem 
metros de outro exuberante exemplar 
zoológico. Pop Galo, o colossal galo de 
Barcelos, revestido com azulejos Viúva 
Lamego e luzes led, e dotado de som, 
que Joana Vasconcelos agigantou até 
aos nove metros de altura para o pousar, 
em 2016, na lisboeta Ribeira das Naus, 
e, depois, no calçadão do Rio de Janeiro, 
instalou-se à frente deste museu-navio 
de titânio concebido pelo arquiteto 
Frank Gehry. Uma companhia que o 
artista americano Jeff Koons não ima-
ginaria para o seu cachorro pop, e que 
é, agora, a orgulhosa sentinela para I'm 
Your Mirror, primeira grande exposição 
aqui dedicada a um artista português.  

“Chegar ao Museu Guggenheim é fru-
to de muitos anos de trabalho, mais de 
20”, atira Joana Vasconcelos, parisiense 
de nascimento, portuguesa em tudo 
o resto, que, aos 46 anos, já cumpriu 
sonhos inacessíveis à maioria dos seus 
contemporâneos. Rodeada pela agitação 
da montagem que arruma 35 obras suas, 
realizadas entre 1997 e 2018, dentro e 
fora do Museu Guggenheim Bilbao, a 
artista plástica mantém uma pragmática 
lucidez ao telefone com a VISÃO: “Há 
os proverbiais ‘sangue, suor e lágrimas’ 
mas também o ter um corpo de trabalho 
suficientemente interessante, dinâmico 
e versátil para fazer este tipo de exposi-
ção. Junta-se o facto de ter vindo a fazer 
uma série de exposições pelo mundo, 
que me colocou na posição de poder ser 
escolhida para este tipo de museu, e de, 
a cada oportunidade, eu ter dado sempre 
um passo mais à frente.” 

A caminhada inclui as participações 
na Bienal de Veneza, em 2005, quando 
apresentou A Noiva, o desmesurado lus-
tre feito de tampões, e, em 2013, quando 
ali atracou um cacilheiro caleidoscópico; 
Sem Rede, primeira retrospetiva no Mu-
seu Berardo, em 2010; as bem-sucedidas 
exposições em Versalhes, em 2012, e no 
Palácio da Ajuda, em 2013. “Perguntam-
-me: ‘Ah, o que foi mais importante?’ Eu 
vejo isto como uma corrente a que vais 
acrescentando elos. Se os elos forem 
fortes, a corrente cresce; se os elos forem 
fracos, a corrente quebra.” Mas I'm Your 
Mirror é uma exposição “diferente das 

outras”, diz Joana. “Pela primeira vez, 
estou a pôr as minhas peças em diá-
logo. Foi uma proposta curatorial dos 
comissários Enrique Juncosa e Petra 
Joos. Antes, defendia-me, colocando as 
peças isoladas, sala a sala.” 

O público verá, por exemplo, A Noiva 
ao lado de O Mundo a seus Pés (2001), 
o mirante forrado a globos terres-
tres instalado junto de Burka (2002) e  
Marilyn (2001), os sapatos gigantes feitos 

“PELA PRIMEIRA  
VEZ, ESTOU A PÔR  
AS MINHAS PEÇAS  
EM DIÁLOGO”
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Grande 
escala

Três momentos marcantes  
no reconhecimento internacional 

da obra de Joana Vasconcelos

2012  

Primeira mulher  
a expor em Versalhes 

Depois de Jeff Koons e Takashi 
Murakami, foi a vez de Joana 
A portuguesa foi a primeira artista 

mulher a ter uma exposição no Palácio 
de Versalhes. E entrou para o top das 

mais vistas. 

2013  

Representante de Portugal  
na Bienal de Veneza 
Uma obra flutuante

Trafaria Praia, o cacilheiro 
intervencionado com azulejos, têxteis 
e luzes led, foi a original obra levada 
por Joana Vasconcelos à 55ª edição  

da Exposição Internacional de Arte de 
Veneza.

2017  

No Santuário  
de Fátima

O terço gigante inaugurado  
pelo Papa Francisco

Suspensão, um terço com  
28 metros e 540 quilos, esteve 

pendurado junto à Basílica  
da Santíssima Trindade, um “símbolo 
de paz e de esperança” nas palavras 

da artista.

de tachos. Ou ainda o carrossel Ponto de 
Encontro (2000) nas imediações da pis-
tola gigante feita de telefones analógicos. 
“Junções que eu nunca teria feito... Mas 
também é aí que se quer chegar: criar 
um discurso”, afirma.     

Mas a peça-ícone é, assume, a nova 
e desmesurada máscara veneziana com 
mais de seis metros de comprimento: 
uma estrutura com 231 espelhos de mão, 
de bronze, sobrepostos. Duas toneladas 

e meia de arte que refletem todas as ou-
tras obras, criando um movimento entre 
fora e dentro. Uma “peça-charneira na 
minha obra”, declara Joana Vasconcelos. 
“Há máscaras em todas as culturas do 
mundo; são uma fórmula mágica, uma 
maneira de acrescentar identidades, de 
desaparecer ou de criar um novo eu. 
Num momento em que faço um balanço, 
em que falo de quem sou verdadeira-
mente, ao fim de 20 anos de trabalho, 

A cavalgada das Valquírias O Museu Guggenheim 
abre portas e ruas a Joana Vasconcelos: lá fora,  
está um anel de noivado feito de jantes e copos; 
dentro, ficará a “maior Valquíria de sempre”,  
a Egeria, mais uma das esculturas gigantes em 
patchwork têxtil que a artista produz desde 2004
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A R T E S

há que deixar cair a máscara.” Esta é 
uma das 14 obras inéditas reveladas 
em Bilbau até 11 de novembro, haven-
do outros trabalhos de grande escala e 
espetacularidade, saídos do caderninho 
que a acompanha sempre. Como a Val-
quíria Egeria, “a maior que já fiz, em que 
levámos a técnica ao limite”, assegura a 
artista: escultura mastodôntica cujos 
tentáculos ocupam o hall-catedral do 
Museu Guggenheim. Ou ainda o anel 
solitário feito com jantes douradas en-
cimadas por um diamante de copos de 
whisky de cristal − três toneladas agora 
postas em sossego na margem da ria do 
Nérvion. “As peças novas também par-
ticipam neste diálogo que sublinha um 
discurso doméstico, sobre o feminino, 
com que trabalho. Ontem, estávamos a 
tratar do anel solitário, e uma senhora 
que passava disse: ‘Isto parece uma peça 
faraónica!’ Dizia-o como se tivesse sido 
construída no tempo de Cleópatra. E eu 
respondi: ‘Olhe, acho que ela iria gostar 
desta peça’...” E o Galo Pop, símbolo tão 
literalmente português? “Toda a gente o 
adora, fazem selfies com o galo o tempo 
todo. Há sempre aquela coisa portugue-
sa – mas que hoje não faz assim tanto 

sentido – que é não termos orgulho nos 
nossos símbolos. A falta de confiança 
e de segurança em nós próprios é que 
é grande.” E Joana Vasconcelos expor 
no Guggenheim Bilbao ajuda à nossa  
autoestima? “Eu espero que sim.” 

Jeff Koons − igualmente exposto em 
Versalhes e em Bilbau, e que também 
criou um anel de diamante − é um nome 
a que Joana Vasconcelos se vê frequen-
temente associada. “A colagem é óbvia, 
porque o Jeff Koons trabalha em grande 
escala, criando obras icónicas e colo-
ridas. Ele trabalha símbolos do luxo e 
da sociedade consumista, eu também. 
Mas o sentido e o conceito por trás dos 

materiais com que trabalhamos são di-
ferentes: o meu anel feito com jantes de 
carro não é a mesma coisa do seu anel 
de metal, abstrato. Há uma clivagem 
conceptual e matérica: Koons aborda o 
vazio e não recicla nada, eu tenho uma 
grande presença craft na minha obra. 
Numa sociedade em crise como a nossa, 
é importante que se fale destas coisas. 
Mas não fico minimamente ofendida 
com a associação: ser comparada a um 
dos maiores artistas vivos? Acho bem”, 
ri-se. No grande dicionário das artes 
contemporâneas, quem é Joana? “Eu não 
sei bem como sou vista. O que sei é que 
tento sempre fazer de cada exposição 
uma melhor exposição, e criar um novo 
olhar sobre o mundo, sobre a mulher, 
sobre o espaço doméstico. Que lugar é 
que eu ocupo nos rankings ou nas listas 
ou na História da Arte? Não sei, acho 
prematuro dizer. O importante é ter voz, 
poder mostrar a obra e que as pessoas a 
vejam. Fazer uma exposição como esta, 
efetivamente, dá-me mais voz, mais 
espaço. Mas isso vai-se conquistan-
do, nunca está completamente feito.”  
A tal corrente em construção. 
scunha@visao.pt

“NUM MOMENTO EM QUE 
FALO DE QUEM SOU, AO FIM 
DE 20 ANOS DE TRABALHO, 
HÁ QUE DEIXAR CAIR  
A MÁSCARA”

Montando o puzzle I'm Your Mirror conta com 35 peças 
da artista portuguesa, 14 delas inéditas, na sua maioria 
de grande escala, cuja arrumação é documentada, como 
sempre, pelo pai, o fotojornalista veterano e ex-editor  
de fotografia da VISÃO, Luís Vasconcelos  


