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Ele anda por aí.  
Consta que passou ontem pelo  

Porto e que até tem estado bastante 
ocupado. Porém, os que sempre  

o apoiaram lamentam a sua discreta 
intervenção política. O momento não 

podia ser pior, porque Trump tem  
a América e o mundo a ferro e fogo.  

Porque se esconde, então, 
o ex-Presidente dos EUA?

Onde está 
Obama?

A Revista do Expresso
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Joana 
Vasconcelos 
apodera-se  
do Guggenheim 
de Bilbau com 
uma exposição 
que em janeiro 
do próximo ano 
chegará a 
Serralves e que 
depois seguirá 
para Roterdão
TEXTO VALDEMAR CRUZ  
EM BILBAU

A viagem  
de Joana
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Pormenor de “Egeria”, obra criada de 
propósito para o átrio do Museu 

Guggenheim de Bilbau; “I’ll Be Your 
Mirror”, a máscara que é a peça 

central da exposição e cujo título foi 
retirado de uma canção dos Velvet 

Underground; e “A Todo o Vapor”, 
uma instalação constituída por ferros 

de engomar (de cima para baixo)

penas com o Cosmos como 
testemunha, há um homem deitado 
num chão árido, seco, despojado. 
Enverga apenas umas calças. Está 
hirto. Expressa uma ausência de 
vida. Assinada por Anselm Kiefer, 
“The Renowned Orders of the Night” 
é uma das três telas imensas, quase 
monocromáticas, dispostas numa 
das salas maiores do terceiro piso 
do Museu Guggenheim de Bilbau. 
É já de noite. As salas estão vazias. 
À distância de apenas uns passos, 
aquele silêncio absoluto esbarra na 
explosão cromática, na explosão de 
sentidos, na explosão de formas, 
na explosão de vida contida em 
“Egeria”, a ‘Valquíria’ concebida 
por Joana Vasconcelos para o átrio 
do museu e que é uma das peças 
centrais da sua exposição “I’m Your 
Mirror”, patente até 11 de novembro.
Como uma hidra, agarra-nos 
o olhar, rebola-se por todos os 
recantos e impõe-se não apenas 
pela desmesura mas sobretudo 
pelo inesperado da vida brotada de 
cada centímetro, de cada textura, 
de cada espaço conquistado. Em 
cada ângulo daquela enorme área 
de entrada há um braço a percorrer 
espirais imaginárias. Desenhada sob 
medida, “Egeria” ocupou 20 artesãos 
a tempo inteiro ao longo de dois 
anos, pesa mais de duas toneladas e 
traduz uma inovadora colaboração 
com importantes sectores da área do 
têxtil, em particular na produção de 
novos tecidos e novas texturas. Há 
uma dimensão épica naquela figura 
feita de tecidos bordados, croché, 
lantejoulas e luzes led, com cada 
braço a fazer jorrar uma cor, que 
irá ser percecionada de diferentes 
maneiras à medida da evolução do 
dia e da noite.
Naquela noturna inauguração 
da exposição, a 29 de junho, os 
corredores e as escadas do museu 
são tomados por uma espécie de 
espanto coletivo. O burburinho do 
átrio espalha-se pelas escadarias. 
Há quem suba e desça na tentativa 
de conquistar a impossibilidade 
de abranger com um só olhar a 
totalidade da obra ou de desvendar 
os mistérios de uma peça cujos 
membros ondulantes parecem 

sentido em que “recupera a imagem 
de uma feminista, uma vanguardista 
na Hispânia romana que se atreveu 
a partir do local onde nasceu e a 
viajar para longe”. Joana está numa 
viagem com destino longínquo, no 
sentido em que não conhece limites 
nem fronteiras. No ano de 381, Egeria 
partiu algures da atual Galiza para 
dar início a uma viagem que a leva 
a cruzar a Europa para chegar ao 
Egito ou à Síria. Terá sido uma das 
primeiras viajantes da História e uma 
pioneira da literatura de viagens.
Numa mostra com uma seleção de 
obras realizadas entre 1997 e 2018, 
Joana Vasconcelos enceta uma 
longa jornada e constrói múltiplas 
narrativas a partir de objetos do 
quotidiano. Interpela e perturba em 
outros momentos criativos inéditos, 
como em “I’ll Be Your Mirror”, a 
grande máscara veneziana, que 
dá nome à exposição, construída 
por 462 pequenos espelhos com 
reminiscências barrocas.
Se antes, de alguma forma, a artista 
se escondia atrás de uma qualquer 
máscara, agora, sublinha Petra 
Joos, “é o momento de tirar a 
máscara”. Desde logo por vivermos 
numa sociedade, acentua Enrique 
Juncosa, na qual há uma dimensão 
psicológica “que leva as pessoas a 
utilizarem máscaras para sobreviver 
à sociedade”. A máscara, diz, “é 
uma coisa mágica”, porque, naquelas 
circunstâncias, cria um inusitado 
diálogo entre as obras de Joana 
Vasconcelos.
Se, a propósito de “Egeria”, a 
artista acentua o facto de se tratar 
de uma obra que gera tempo, por 
obrigar a rodar pelo museu e, 
assim, acabar por dar tempo ao 
espaço e à escultura, no caso da 
máscara, o desafio, sendo similar, 
comporta outras possibilidades. 
Primeiro estabelece um diálogo 
com o visitante, que para perceber 
a máscara em toda a sua dimensão 
tem de entrar nela e aceitar o jogo de 
sedução e de espelhos nela contido. 
Depois, como todos os espelhos 
estão orientados em sentidos 
diferentes, reflete as peças que a 
circundam, numa espécie de jogo 
em que pessoas e obras aparecem 
e desaparecem, numa constante 
fragmentação da realidade, mostrada 
e escondida ao ritmo dos passos de 
quem olha.
A sala da máscara é a mesma onde 
estão peças já icónicas de Joana, 
como “A Noiva” (2001-2005), 
“O Mundo a Seus Pés” (2001), ou 
“Burka” (2002). Quando se questiona 
uma eventual necessidade de mais 

A 

ganhar vida e movimento no modo 
como, enquanto escultura, se 
espalham pelas entranhas do interior 
dessa outra escultura que é o edifício 
de Frank Gehry.
Como dizia Petra Joos, comissária 
da exposição juntamente com 
Enrique Juncosa, “Egeria” acaba 
por funcionar como uma metáfora 
da própria Joana Vasconcelos, no 
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Além de “Pop Galo” (2016), pode ver-se, no exterior do museu, instalado num pequeno lago, “Solitário”, uma das peças originais da exposição, composta 
por jantes douradas de liga leve de 18 polegadas e copos de whisky de cristal, numa das evocações do luxo tão presentes na obra de Joana Vasconcelos

espaço, para que as peças possam 
respirar melhor, a autora de “Marilyn” 
(2011) — os sapatos de tacão alto 
construídos com vulgares tachos de 
cozinha — admite estar habituada a 
ver aquelas peças com mais espaço. 
Acontece que no Guggenheim, “pela 
primeira vez, é assumida a opção de 
as colocar em diálogo e em relação 
umas com as outras”.
Ainda assim, prossegue, vive-se ali 
uma situação “curiosa”, uma vez 
que “nunca tinha pensado ter ‘A 
Noiva’ ao pé de ‘O Mundo a Seus 
Pés’, cuja relação com a ‘Burka’ é 
muito interessante. De repente dou-
me conta de que as minhas peças, 
na verdade, não têm assim tanta 
cor. São muito mais metálicas do 
que se pensa”. Por isso, conclui: “É 
interessante ter a máscara no meio a 
refletir todas as outras e a fazer uma 
espécie de charneira entre umas e 
outras.”
Outra obra inédita, visível no exterior 
do Guggenheim, é “Solitário”. 
Representa um anel de noivado e é 
composto por jantes de liga leve de 18 
polegadas, destinadas a automóveis 
caros, e por copos de whisky de 
cristal e encimado por um conjunto 
de brilhantes. É a exploração do tema 

do luxo, um dos mais trabalhados por 
Joana Vasconcelos e indissociável da 
sua leitura feminista de um mundo 
que persiste em secundarizar o papel 
da mulher na sociedade.
Com um trabalho no qual está 
sempre presente uma crítica à 
sociedade contemporânea, quase 
sempre a partir de um ponto de vista 
carregado de humor, Joana deixou há 
muito de lado “a pura investigação 
metafísica”, como nos dizia Enrique 
Juncosa, “para falar de coisas mais 
terrenas, que nem por isso são menos 
importantes”. Tudo isto em contraste 
com o discurso teórico dominante 
durante grande parte do século XX. 
Com a abstração e o minimalismo, 
houve uma revolução na linguagem 
e nos materiais utilizados. O 
formalismo defendia que a arte se 
esgotava na forma e dispensava um 
qualquer significado. Nos anos 90 
regressa a ideia “de introduzir o 
significado de uma maneira muito 
revolucionária na arte. Essa é a grande 
mudança na arte contemporânea nos 
últimos anos”, diz o curador.
As peças de Joana “têm uma forma 
e um conteúdo. Esse conjunto é que 
cria a obra. Não há uma só leitura. 
Podem ser lidas de vários ângulos 

e geram uma multiplicidade de 
oportunidades que faz com que 
possam estar em vários sítios e 
falar com vários públicos de várias 
gerações”.
Passa por aí a dimensão desta longa 
viagem da artista. Detém-se na 
“Noiva”, o candelabro construído 
com milhares de pensos higiénicos, 
na “Cama Valium” (1998), uma cama 
e um sofá recobertos de carteiras de 
comprimidos Valium e Aspirina, no 
“Ponto de Encontro” (2000), uma 
espécie de carrossel constituído por 
cadeiras de escritório, no impacto 
causado pelo barulho da “Burka” ao 
estatelar-se no chão, no “Coração 
Independente” (2006), uma 
metáfora dos corações de filigrana de 
Viana do Castelo mas com milhares 
de facas e garfos em plástico, ou 
pelo desassossego político suscitado 
por “O Mundo a Seus Pés” (2001), 
uma estrutura em metal com umas 
escadas que permitem, literalmente, 
colocar o mundo aos pés do 
visitante, com uma infinidade de 
globos terrestres ainda com a URSS 
no mapa.
A exposição “I’m Your Mirror” 
seguirá em janeiro para o Museu de 
Serralves e depois para o Kunsthal 

de Roterdão. Das 30 obras expostas, 
apenas “Egeria” não será vista no 
Porto, devido às suas dimensões. Ao 
Expresso, Joana Vasconcelos assegura 
que “haverá outra peça do género e 
eventualmente outros momentos de 
diferença”.
Cai a noite e esvai-se o glamour 
da festa de abertura. Partem 
as pessoas, ficam as telas, as 
esculturas. Lá em cima, no silêncio 
de sempre, um homem continua 
deitado, apenas com o Cosmos 
como testemunha. Uns passos ao 
lado, a vida toda rebenta naquela 
‘Valquíria’ feita oceano de cores 
e sentidos. Não se cruzam, mas 
fazem parte de uma mesma viagem, 
mesmo se com origens distintas e 
destinos diversos. b
vcruz@expresso.impresa.pt

O Expresso viajou a convite  
do Turismo de Espanha

I’M YOUR MIRROR
Joana Vasconcelos
Museu Guggenheim de Bilbau, 
Espanha, até 11 de novembro


