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EDIÇÃO 2410
5/JANEIRO/2019

+
Jonathan Littell Entrevista ao autor de “As Benevolentes”  
O papel do Expresso Por Pedro Santos Guerreiro

Visita guiada ao ateliê de Joana Vasconcelos na semana 
em que a artista portuguesa assina a capa da Revista  
do Expresso Por Ana Soromenho e Tiago Miranda

No coração de uma 
fábrica de sonhos

A Revista do Expresso

1 ACEDA AO SEMANÁRIO E AO DIÁRIO  
EM LEITOR.EXPRESSO.PT OU NA APP  

EXPRESSO 2 USE ESTE CÓDIGO PARA LER  
O CONTEÚDO EXCLUSIVO 3 O ACESSO  

É GRÁTIS DURANTE ESTA SEMANA
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Joana 
Joana Vasconcelos assina o primeiro saco  
de papel em que o Expresso vai ser distribuído.  
Um dia no (enorme) ateliê da artista  
portuguesa de maior projeção internacional

Joana 
Vasconcelos

e a fábrica  
das maravilhas
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Joana 
Vasconcelos
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plástico vermelho, que girou pela primeira vez ao 
som da voz de Amália na Galerie Nathalie Obadia, 
em Paris. No “The Wall of Fame” figuram também 
muitos momentos de festa entre amigos anóni
mos, lado a lado com retratos de personalidades do 
mundo das artes e do jet set internacional... Joana 
com a atriz Sharon Stone, que veio de propósito do 
Porto até ao Palácio da Ajuda, onde realizou a gran
de exposição de Lisboa, em 2013; Joana com o ar
tista Jeff Koons, em Moscovo, na primeira coletiva 
da Coleção Pinot; e Joana com o filósofo Gilles Li
povetsky, que lhe quis estudar a obra. E ainda Joa
na com o designer de moda Valentino, ao lado de 
Giancarlo Giammetti, soprando as velas no bolo 
que o ateliê desenhou para a festa de celebração do 
seu 80º aniversário, em Lisboa... Estão, por fim, os 
inúmeros retratos coletivos, com a artista no centro 
das suas numerosas equipas, todos a sorrir para a 
objetiva. Em Veneza, na escadaria de Versalhes; na 
entrada do Centro Cultural de Belém, em Lisboa; e 
no Carnaval de Torres Vedras, mascarados com fa
tos produzidos no ateliê. Uma família.

Quem sobe os dois lanços de escadas encaixa
dos em plataformas sobrepostas, arriscando ficar 
perdido num labirinto de degraus e oficinas, en
contra Joana Vasconcelos na sua sala, sentada à se
cretária, a desenhar. Figuras geométricas coloridas 
a caneta de feltro rosa, vermelho e lilás avançam 
na folha branca, enquanto lá fora um barco entra 
no cais. A sala tem janelas rasgadas com vista para 
a Doca do Bom Sucesso, em Alcântara, e recebe o 
Tejo e guindastes ao mesmo tempo que a voz de 
Lee John, dos Imagination, canta ‘Just an Ilusion’.

Joana Vasconcelos foi a artista convidada para 
conceber o primeiro saco de papel em que o Ex
presso começa a ser distribuído a partir desta edi
ção. O desenho, intitulado “Peggy”, é uma home
nagem a Peggy Guggenheim. Mas não é sobre a 
obra que Joana agora quer falar. O que lhe interes
sa dar a conhecer é a sua equipa, porque, explica, 
a “dimensão do ateliê passa através de obra”. Ao 
longo de 20 anos de trabalho, já por aqui passaram 
mais de 300 pessoas, entre colaboradores, estagiá
rios, estudantes de Erasmus e gente de diferentes 
áreas. E assim construiu uma rede de disponibili
dades. Muitos partem e depois voltam. O ateliê é 
um mundo que absorve várias profissões e ofícios, 
distribuídos por diversos departamentos: oficinas 

O ateliê é um 
mundo que 
absorve várias 
profissões  
e ofícios.  
Da madeira  
aos metais,  
do restauro  
à eletrotecnia. 
Há gabinetes  
de engenharia  
e de arquitetura, 
de fotografia,  
de produção... 
São cerca  
de 60 pessoas  
a trabalhar  
a tempo inteiro

É 

TEXTO ANA SOROMENHO  
FOTOGRAFIAS TIAGO MIRANDA

véspera de Natal na fábrica dos sonhos. Um coro 
de mulheres do ateliê juntase na sala de visitas a 
cantar. O maestro levanta a batuta, Joana Vascon
celos desce a correr as escadas — já vem atrasada 
para o último ensaio. Todos os anos realiza um jan
tar de Natal que junta todos os empregados e co
laboradores, para celebrar com as suas famílias a 
festa que encerra um ano de trabalho. O armazém 
— onde os materiais mais pesados entram para ser 
transformados em obras de arte — parece agora um 
hangar vazio. É aqui que são finalizadas as obras de 
madeira e de metal, peças de arte pública de gran
de escala, que acabaram de sair para voltarem a ser 
montadas noutros pontos do globo. Xangai, Edim
burgo, França...

Entre a oficina e as salas de produção, um corre
dor estreito retém a atenção. É ali que estão expos
tas dezenas de fotografias emolduradas e desorga
nizadas cronologicamente. É um trabalho sempre 
em construção. Chamase “The Wall of Fame” e é 
uma espécie de tempo suspenso, sem ordem, que 
vai dando pistas de um caminho. Numa das ima
gens, a preto e branco, Joana está sentada no chão, 
algures nos anos 90 do século XX, na sua época de 
estudante na escola da Ar.Co, em Lisboa. Numa ou
tra fotografia, que parece ter sido tirada na mesma 
década, já está a montar “A Noiva” — o icónico lus
tre feito de tampões OB que se estreou na discoteca 
Lux e que em 2005 foi apresentado na Bienal de Ve
neza. É o marco histórico da carreira internacional 
de Joana Vasconcelos.

Também lá está a primeira versão de “Coração 
Independente”, construído a partir de talheres de 
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TÊXTEIS  
O departamento 
de costura, onde 
diferentes grupos 
de trabalho 
realizam a 
confeção dos 
bordados, do 
croché e do tricô, 
é um dos corpos 
centrais do ateliê, 
com cerca  
de 14 pessoas
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de madeira, de metais, de restauro, de montagem 
e de eletrotecnia. Há gabinetes de engenharia e de 
arquitetura, de fotografia e de produção. Há secções 
de têxteis dedicadas ao tricô, bordados e croché. 
E as áreas financeira, de comunicação, de logísti-
ca, de arquivo e de direção. São cerca de 60 pes-
soas que trabalham a tempo inteiro. “São a minha 

ARMAZÉM O antigo 
edifício de cereais  
nas docas de Alcântara, 
com cerca de 3 mil metros 
quadrados, foi em 2008 
transformado numa 
enorme fábrica  
de produção artística

família, é com eles que vivo diariamente”, revela a 
artista portuguesa.

Em 2006, Joana Vasconcelos criou a empre-
sa Unidade Infinita e dois anos depois instalou-se 
neste artigo armazém de cereais edificado no porto 
de Lisboa nos anos 40. Transformou o espaço de 3 
mil metros quadrados no centro do seu universo. É 

um ateliê de luxo. Joana sabe que sem o esforço do 
coletivo nada do que fez teria sido possível. A obra 
também lhes pertence. A artista concebe o ateliê 
como um corpo de trabalho que respira como se 
tivesse uma autonomia e um ADN próprios. “É esta 
ideia de corpo autónomo e de elasticidade plásti-
ca que depois também emana na energia de cada 
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obra que o público recebe.” Assim, o ateliê, como 
um corpo metafórico, vai-nos sendo revelado ao 
longo do dia através das suas múltiplas funções.

DIVERSIDADE
Neste preciso momento é “Simone”, uma valquí-
ria branca de 30 metros de comprimento, que ocu-
pa todo o centro de execução e produção do ateliê. 
“Simone” é a 34ª valquíria da série que Joana Vas-
concelos iniciou em 2004, inspirada nas persona-
gens femininas da mitologia nórdica, cujo corpo 
composto de matéria têxtil é sempre suspenso a 
partir de um teto para sobrevoar um espaço.

Em breve será exibida em Paris, no gigantesco 
átrio do edifício Le Bon Marché, o luxuoso cen-
tro comercial construído em 1838 e que agora é 
propriedade do Grupo LVMH. “É um projeto que 
faz parte das encomendas de arte contemporânea 
do grupo e começou a ser trabalhado há quatro 
anos. Joana é a primeira artista europeia a expor 
uma obra nas icónicas escadas rolantes no átrio do 
edifício”, informa Aviva Obst, responsável pelo ga-
binete de comunicação.

Por agora, “Simone” é uma peça disforme, es-
palhada entre vários sectores que labutam na sua 
composição. No departamento de costura — que se 

“Existe aqui  
um património 
humano que tem  
a ver com este 
multiculturalismo 
que tem muita 
força e me agrada 
imenso. Depois, 
esse património 
expressa-se nas 
obras”, diz Joana 
Vasconcelos

divide entre bordados, tricô e croché —, pedaços de 
tecidos com minúsculas lantejoulas prateadas bri-
lham espalhados pelo chão. Em cima de mesas cor-
ridas amontoam-se rolos de gaze branca e tiras de 
rendas de bordados tradicionais, enquanto na sala 
das bordadeiras finalizam-se metros de fitas onde 
serão introduzidos fios de luzes LED. Um desenho 
concebido pelo departamento de eletrotecnia.

Amorim Peseiro, alentejano e um dos três bor-
dadeiros do ateliê, é quem está encarregado de co-
zer as luzes que irão iluminar e encher de cor o cor-
po da valquíria “Simone”. Até há cinco anos vivia 
em Coruche e trabalhava numa bomba de gasolina. 
Chegou ao ateliê quando abriu uma vaga na secção 
de costura. “Dançava em ranchos folclóricos e ti-
nha aprendido com a avó a bordar os fatos regionais 
com a técnica de Viana do Castelo”, conta Joana. 
Depois apresenta Mohammed, que tem em mãos a 
tarefa de cozer à máquina pequenos folhos de gaze 
branca. É refugiado da Síria. Antes da guerra traba-
lhava numa fábrica de confeção de roupa infantil, 
veio através de uma associação de apoio aos refu-
giados. “Quando chegou, não sabia uma palavra de 
português, tivemos de nos adaptar à maneira de es-
tar dele e a uma cultura diferente”, revela a artista.

A mesma coisa se passou com Achiev Sundi, um 
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ÍCONES  
As peças de 

Bordalo Pinheiro, 
refeitas em croché, 

acompanham 
desde o início  

a obra de Joana 
Vasconcelos e são 

uma das imagens 
de marca da artista
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rapaz de origem indiana. “Uma colega do tempo 
da Escola António Arroio, que é professora de artes 
num programa de integração social, trouxe-o aqui. 
Trabalhava a lavar pratos num restaurante indiano, 
e ela percebeu que era um miúdo completamente 
desintegrado e com um talento incrível. Sabe bor-
dar de acordo com as técnicas indianas. Tudo isto 
me interessa absorver.”

Quando Mohammed chegou, perguntou onde 
podia rezar. Foi Amorim, o católico alentejano, que 
lhe indicou uma sala vazia. Depois desafiou-o a ir a 
Fátima, e Achieve também quis ir. Mais tarde fize-
ram jejum juntos, uma prática transversal às suas 
religiões, e visitaram o templo hindu de Lisboa. 
“Existe aqui um património humano que tem a ver 
com este multiculturalismo que tem muita força e 
me agrada imenso. As africanas e as brasileiras, por 
exemplo, trazem o gosto da cor e também de ou-
tras técnicas. Vou gerindo e usando esse património 
cultural, que depois se expressa nas obras”, explica 
Joana, antes de nos mostrar a zona mais reserva-
da do edifício. Joana chama-lhe o Corpo Infinito.

NO CORAÇÃO DO ‘MUNDO JV’
Há vários estúdios vazios no ateliê. Num deles está 
uma cama de massagens. Noutro, armários com 
tapetes e tijolos de cortiça para as aulas de ioga. 
Há também aulas de artes marciais e treinos in-
dividuais de ginástica. E anunciam-se sessões de 
coaching e workshops em horários pendurados nas 
paredes. Os empregados anotam o nome nas aulas 
que querem frequentar.

Subitamente ouve-se o som abafado de músi-
ca africana. A rapariga moldava da sala de costura 
aproxima-se do rapaz que trabalha na secção das 
madeiras e começam a dançar, acompanhando o 
movimento da professora de dança africana. Estão 
a ensaiar para a festa de Natal, explicam. “O Corpo 
Infinito foi uma parte do ateliê criada para o bem-
-estar das pessoas”, explica Joana Vasconcelos. “Eu 
vendo sonhos nos objetos em que todos participam. 
Transportam uma carga energética deste trabalho 
cujo sentido me interessa perceber, porque esta 
equipa trabalha muitas vezes sobre um grande es-
forço físico. Há tarefas que exigem uma constante 
repetição de movimentos. Passamos muitas horas 
juntos, cada pessoa tem a sua maneira de estar. In-
teressou-me perceber de que maneira é que cada 

um se reorganiza e como gerimos tudo isto coleti-
vamente. O Corpo Infinito é a parte que se dedica 
a cuidar do corpo, da saúde e do espaço mental de 
cada um de nós.”

A hora de almoço aproxima-se. Joana vai re-
velando nomes à medida que todos se juntam na 
cantina, onde as refeições são gratuitas. Aquela é a 
Catarina, do arquivo, que guarda a memória do ate-
liê; o Vítor, da serralharia; a Clara, assistente no de-
partamento de costura e que é a colaboradora mais 
antiga de Joana Vasconcelos; mais o Fernando, que 
é engenheiro, o Pedro das montagens, a Paula da 
produção... Numa das mesas corridas senta-se Mi-
guel, um curador espanhol que conheceu a artista 
durante a exposição no Museu Guggenheim e que 
passou por Lisboa para descobrir o ateliê. Aproveita 
o intervalo de almoço para falar com a artista. Ex-
plica-lhe o que anda a fazer, quer saber os próximos 
movimentos do ateliê. Ficara impressionado com a 
dimensão das peças que vira, tem vários projetos de 
arte pública a decorrer em espaços ocupados por 
centros de arte e lugares em Espanha onde algu-
mas delas se poderiam encaixar.

Para o ano que começa, o ateliê tem dez exposi-
ções e uma série de projetos que poderão dar frutos. 
Já em fevereiro, a Fundação de Serralves recebe a 
exposição “I’m Your Mirror”, que esteve em Bilbau 
e depois segue para Roterdão. Esta exposição iti-
nerante, que foi acrescentada com peças que serão 
exposta nos jardins, inaugura o ano e anuncia um 
começo. Entrar na programação de Serralves foi um 
dos mais duros combates travados por Joana Vas-
concelos ao longo de 2018. É o regresso da artista à 
primeira casa onde começou a caminhar, há quase 
duas décadas, numa coletiva organizada quando 
ainda era uma ilustre desconhecida, tinha acaba-
do de sair da escola. No Guggenheim, a exposição 
“I’m Your Mirror” recebeu a visita de 650 mil pes-
soas. “Foi a quarta mais vista dos últimos 20 anos”, 
informa-nos. Sabe que será visitada por um vasto 
público, como sempre é, e que a obra continuará a 
correr mundo. Também sabe que continuará a ser 
criticada pelos seus pares. Nada que lhe tire o sono. 
Acredita que a união faz a força, e essa é a mesma 
força que construiu junto deste seu corpo afetivo, 
cerebral e de combate. b

asoromenho@expresso.impresa.pt

“Vendo sonhos 
nos objetos  
em que todos 
participam”,  
diz a artista. 
“Transportam 
uma carga 
energética  
deste trabalho 
cujo sentido  
me interessa 
perceber, 
porque esta 
equipa trabalha 
muitas vezes 
sobre um 
grande  
esforço físico”


