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O mundo está 
todo aqui

Foi na Rússia dos czares que Dmitri Mendeleev desenhou  
o mapa de elementos básicos que encerra a complexidade 
do universo. Um verdadeiro hemiciclo químico, onde, como 

na política, também estão representadas a esquerda  
e a direita. A Tabela Periódica faz 150 anos

Por Jorge Calado
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Joana Vasconcelos faz desaguar em Serralves o seu imaginário criativo. Depois do sucesso 
em Bilbau, a exposição “I’m Your Mirror” chega terça-feira a Serralves, revista e aumentada
TEXTO VALDEMAR CRUZ FOTOGRAFIAS RUI DUARTE SILVA

As máscaras de Joana

uem passa por estes dias em frente 
ao Museu de Serralves confronta-se 
já, no muro exterior, com o cartaz 
a anunciar “I’m Your Mirror”. A 
mostra originalmente concebida 
por Joana Vasconcelos para o Museu 
Guggenheim de Bilbau, onde foi 
a terceira exposição mais vista de 
sempre nos 20 anos de vida do edifí-
cio concebido por Frank Gehry, com 
um total de 650 mil pessoas, abre ao 

O “Bule”, peça em ferro 
forjado, é uma das cinco 
obras que estarão expostas 
nos jardins de Serralves

Q público na próxima terça-feira, dia 
19, e fecha a 24 de junho, o Dia de 
São João e da grande festa da cidade 
do Porto.
Lá dentro, de dia ou de noite, longos 
são os dias e as noites. Vive-se por 
ali um intenso fervilhar, provocado 
pela montagem de uma exposição 
composta por 30 peças concebidas 
entre 1997 e a atualidade. Joana Vas-
concelos tem andado numa azáfama 
sem fim. O que parecerá a mesma 
exposição de Bilbau não é, nem 
jamais poderia ser, em boa verdade, 
a mesma. Desde logo por novos e di-
ferentes serem os desafios colocados 
pelo espaço disponível. No edifício 
de Gehry, Joana tinha, no essencial, 
uma vastíssima sala com 1300 
metros quadrados, onde fez o seu 
próprio desenho de exposição. No 
Porto terá, como ela própria consta-
ta, “um espaço muito personalizado 

por Siza, com muitas características 
particulares”, o que desencadeia 
uma muito especial abordagem do 
território a explorar pelas diferentes 
peças. Se em Bilbau foi a sala a ter 
de se adaptar às obras, em Serralves 
são as obras a terem de se adaptar às 
múltiplas salas por onde se estende 
“I’m Your Mirror”.
Há outra diferença fundamental. Os 
jardins terão um especial aproveita-
mento, com cinco trabalhos. Não há 
o “Pop Galo”, uma recriação do galo 
de Barcelos, mas há a piscina com a 
forma do mapa de Portugal. É, para 
quem chega, a primeira peça a ser 
vista. Estará no espaço relvado junto 
à entrada principal do museu. Depois 
impõe-se o convite à peregrinação 
por um exterior onde convivem com 
a luxuriante vegetação de Serralves 
o “Solitário” (2018), um grande anel 
de noivado feito com 112 jantes de 

automóvel metalizadas e 1300 copos 
de cristal, pela primeira vez apresen-
tado em Bilbau; o “Bule”, uma peça 
em ferro forjado (2,3 x 3,27 x 2,24 
metros) originalmente concebida 
para assinalar os 75 anos do Portugal 
dos Pequenitos, onde foi instalada; a 
“Marilyn”, uma peça de 2009 consti-
tuída por um par de sapatos gigantes 
concebidos a partir de tampas e 
tachos portugueses de aço inox; e os 
“Castiçais”, da Coleção Berardo.
Quando faltavam ainda oito dias 
para a inauguração da exposição, 
fomos encontrar Joana Vasconcelos 
concentrada na melhor utilização 
do espaço, diluída entre um elevado 
número de trabalhadores, contento-
res, caixas de ferramentas e dúvidas. 
Muitas dúvidas. Porque cada expo-
sição, mesmo com peças que andam 
a circular há 20 anos, é sempre um 
momento único.
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Os jardins de Serralves terão um papel importante no circuito expositivo,  
com peças como os sapatos “Marilyn”; o “Helicóptero”, composto por plumas  
de avestruz e cristais Swarovski; e fase da montagem de “O Mundo a Seus Pés”

Enquanto conversávamos, Joana ia 
dando instruções para a melhor co-
locação da “Burka”, uma das peças 
de grande impacto desta mostra, 
ou para a instalação de “O Mundo 
a Seus Pés”. Estão, com a “Peque-
na Valquíria Turbo”, todas numa 
mesma sala do rés do chão. Antes 
de lá chegar passa-se pela chamada 
Sala de Mármore. Ali impõe-se a 
máscara veneziana criada com 231 
molduras de duplo espelho com um 
peso de 2,5 toneladas. Chama-se 
“I’m Your Mirror” e dá o nome à 
exposição.
Como reconhece Joana, é um dos 
casos mais evidentes da diferen-
ça em relação a Bilbau, para lá da 
ausência da gigantesca “Valquíria”, 
desenhada de propósito para o átrio 
de entrada do museu basco. Está 
agora a ser adaptada para ficar na 
coleção e poder ser colocada em 
novos espaços.
Em Serralves, diz, a máscara “está 
mais isolada, enquanto no Guggen-
heim estava no meio das outras 
peças todas. Vai ser possível ver a 
máscara de uma maneira completa-
mente diferente”. Até pela luz natu-
ral que jorra naquela sala. Até pelo 
efeito provocado pelo sol a bater em 
alguns espelhos ao fim da tarde.
Houve, em todo o caso, a preocupa-
ção de manter os núcleos. O “Sofá 
Aspirina” (1997) estará com a “Cama 
Valium” (1998). O “Ponto de En-
contro” (2000), um carrossel feito 
com cadeiras de escritório, está com 
o “Call Centre” (2014), uma pistola 
construída com antigos telefones. A 
“Burka” (2002) estará junto de “O 
Mundo a Seus Pés” (2001).
Embora tudo esteja programado 
ao milímetro, as relações físicas 
dos espaços com as obras geram 
surpresas. Como diz Joana, “é in-
teressante ver a parte dramática no 
modo como as peças se adaptam ao 
espaço e se isso as altera ou altera o 
espaço”.
Há um fator de imprevisibilidade 
que a obriga a uma permanente 
atenção a todos os detalhes. En-
quanto conversa com o Expresso, 
percebe, por exemplo, que a “Burka” 
tem de mudar de posição, para ficar 
mais frontal para quem entra na 
sala. A descrição do circuito exposi-
tivo é interrompida para Joana dar 
novas instruções quanto à localiza-
ção de “O Mundo a Seus Pés”. Tal 
como está, tem pouca leitura. Fica 
na sombra da “Pequena Valquíria”. 
Sucedem-se momentos de discussão 
com a equipa. Tentativa e erro. Até 
ser encontrado o ponto perfeito.
“Fazemos os desenhos de 

arquitetura, mas quando se chega 
aqui o sentido do espaço é comple-
tamente diferente. Por isso é que 
há a montagem e temos de estar 
cá. Tem de haver esta relação, que 
é até emocio nal, entre as coisas, e 
como é que são vistas”, diz Joana. 
Até porque, sublinha, “há sempre 
qualquer coisa em que não se estava 
a pensar”.
Nunca nada está acabado. Num 
dado momento, um dos arquitetos 
é chamado para registar as mudan-
ças que Joana pretende introduzir 
na “Pequena Valquíria”, colocada 
à entrada da sala com a “Burka”. 
Quer acrescentar um braço, sente 
necessidade de aumentar uma outra 
textura que se assemelha a uma 
gota. No essencial, explica, trata-se 
de “criar uma nova roupagem para a 
adaptar ao local”.
Pouco interessada na discussão 
sobre se esta será a exposição do 
ano em Serralves, Joana prefe-
re sublinhar a perceção de estar 
a desenvolver um trabalho “que 
interessa às pessoas e faz sentido no 
discurso contemporâneo”. Recorda 
a juventude do Museu Guggenheim. 
Com os seus 20 anos, “ainda quer, 
neste momento, ser um museu 
bem posicionado, mostrar o que é 
mais atual na produção artística. 
Eu poder fazer parte desse discurso 
num museu como o Guggenheim 
é, para mim, o que é importante. 
Poder fazer parte do imaginário da 
contemporaneidade e fazer sentido 
na contemporaneidade. Agora, se 
tem muitas pessoas ou não é outra 
questão.”
O mesmo raciocínio aplica-se a 
Serralves. Há de resto uma sequên-
cia importante em termos de locais 
expositivos. Primeiro Frank Gehry, 
agora Álvaro Siza, depois Rem 
Koolhaas, em Roterdão, para onde 
vai em seguida a mostra. Os três 
museus têm idades a volta dos 20 
anos, bem como Estrasburgo, onde 
expõe neste momento.
No complexo jogo de máscaras que 
desemboca na construção de uma 
personalidade muito própria, Joana 
Vasconcelos sente “fazer sentido” 
no seu “tempo como um artista 
contemporâneo no seu tempo”. b
vcruz@expresso.impresa.pt

I’M YOUR MIRROR
Joana Vasconcelos
Museu de Arte Contemporânea  
de Serralves, Porto, de 19  
de fevereiro a 24 de junho


