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Escola de Cascais subiu a 7.º 
no ranking que olha para o 
percurso dos alunos e não 
só para os exames p16/17

PS já apresentou o cabeça 
de lista às europeias. O PSD 
vai ter Carlos Moedas como 
mandatário p10 a 14

Em entrevista ao PÚBLICO, 
o ex-primeiro-ministro da 
Suécia Carl Bildt fala dos 
desafi os internacionais P2

O colégio que 
subiu 100 lugares 
no ranking 
“alternativo”

“As pessoas 
não gostam de 
Bruxelas, mas 
precisam dela”

Costa confirma 
Pedro Marques 
e Rui Rio conta 
com Moedas

A boa trip? 
Ciência 
tenta domar 
as drogas 
psicadélicas
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Auditoria à Caixa não 
encontrou aval pessoal de 
Berardo de 37,8 milhões 
A análise à gestão da CGD não conseguiu encontrar o aval pessoal que Joe Berardo 
teria entregado em 2008 para garantir dívidas da fundação. Na altura, já tinha 
imparidades de 200 milhões que só seriam registadas sete anos depois Economia, 19
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EXPOSIÇÃO

Joana Vasconcelos tira 
a máscara e mostra-se 
múltipla em Serralves
Se no Guggenheim de Bilbau a sua obra respirava monumentalidade, na Fundação 
Serralves torna-se mais intimista, numa exposição antológica ampla, I’m Your 
Mirror, como sempre acompanhada de polémica. “Aqui apostou-se na identidade 
de Serralves, que são os jardins”, diz ela. A inauguração é amanhã

Vítor Belanciano

N
ão há a monumentalidade da 

mostra do Guggenheim de 

Bilbau, inaugurada em Junho 

do ano passado, naquela 

que foi a primeira exposição 

de uma artista portuguesa 

naquele importante museu, visitada 

por mais de 640 mil pessoas. Mas 

haverá, na Fundação de Serralves, 

a oportunidade de olhar a obra de 

Joana Vasconcelos num diálogo 

mais intimo com o espaço do Porto 

em I’m Your Mirror, a antológica que 

se inaugura amanhã, prolongando-se 

até 24 de Junho. 

No Guggenheim, havia a colossal 

peça Egeria (2018), da série Valquí-

rias, que fi cou em Espanha, tendo 

sido concebida especifi camente pa-

ra fi car suspensa no gigante átrio do 

museu, entrelaçando-se com impac-

to nos ângulos e formas criadas pelo 

arquitecto Frank Gehry. No Porto, 

também haverá uma obra da série 

Valquírias, num dos pisos térreos, 

mas sem nada a ver com as duas to-

neladas da peça de Bilbau. A mostra 

do Porto tinha que ser outra coisa. 

“Este museu é mais intimista, e mais 

racional a um certo nível, enquanto 

o outro é um espaço mais barroco, 

com algo de fantástico”, refl ecte Jo-

ana Vasconcelos, enquanto nos guia 

pelas salas de Serralves.

“No Guggenheim, a maior parte 

das peças estava numa só sala. Aqui, 

não. Tivemos que dividi-las por nú-

cleos, mantendo os conjuntos que 

tínhamos no Guggenheim, mas a 

confi guração do espaço pressupõe 

outra coisa. A exposição tornou-se 

mais calorosa. Aqui temos o traço do 

Siza [Vieira]. A outra era mais majes-

tosa, como a arquitectura do [Frank] 

Gehry. O átrio e a peça aí disposta 

constituíam a sua identidade. Aqui 

apostou-se na identidade de Serral-

ves, que são os jardins. A imagem 

de marca deste local é o parque. Daí 

que o lado exterior, a arte pública, 

tenham sido a aposta.”

A peça Portugal a Banhos (2010), 

uma piscina em fi bra de vidro, na 

vertical, com a forma do mapa de 

Portugal, está montada no sepa-

rador da Avenida do Marechal Go-

mes da Costa. Os jardins acolhem 

Solitário (2018), um grande anel de 

noivado feito de 112 jantes de auto-

móveis metalizadas e 1300 copos 

de cristal, Marilyn (2011), um par 

de sapatos de salto alto feitos com 

panelas, ou os castiçais de garrafas 

de vinho, mais uma prova da for-

ma como a artista cria símbolos de 

requinte com materiais vulgares.

No interior do museu, encontra-

mos algumas obras icónicas como A 

Noiva (2001-05), um candelabro de 

14 mil tampões, que está no átrio de 

entrada, Lilicoptero (2012), um heli-

cóptero coberto de brilhantes e plu-

mas de avestruz, Call Center (2014), 

feito de telefones analógicos, ou I’ll 

Be Your Mirror (2018), a peça-chave 

da exposição, uma máscara venezia-

na de 231 molduras de duplo espelho 

com um peso de 2,5 toneladas. No 

total, há 36 obras, sendo cinco delas 

estreadas agora em Portugal. 

Raiz portuguesa 
A máscara é o mote da exposição. É 

ela, duas décadas depois do início, 

a tirar a máscara e a mostrar quem 

é. “Estão aqui representadas todas 

as dimensões do meu trabalho e as 

personalidades artísticas que me 

compõem”, diz. Alguns dos traba-

lhos mais antigos, como Sofá Aspi-

rina (1997) ou Cama Valium (1998), 

transportam-nos para um minimalis-

mo, uma economia formal, mistura 

de gestos políticos e uma certa poe-

sia, que nem sempre lhe é reconhe-

cida. Por norma, é a grande escala, o 

excesso, as cores vibrantes, a mistura 

de materiais tecnológicos e artesa-

nais, que lhe estão associados. Ela 

prefere não pensar no conjunto da 

obra de maneira cronológica.

“Trabalho várias narrativas ao 

sentar. Em Portugal há referentes 

que são lidos porque têm a ver com 

a cultura que me envolve. Uma ár-

vore tem raízes, troncos e copa. Há 

sítios onde não existe percepção da 

raiz porque está debaixo da terra. 

Aí acede-se à copa. A raiz sustenta 

a árvore. Se a copa for frondosa, e 

der sombra e frutos, é aí que está o 

esplendor. O meu trabalho é essa di-

cotomia entre a raiz e a copa, através 

do tronco, a obra. Aqui a obra é lida 

pela raiz. Entro na casa das pessoas, 

na cama, na colcha. Essa intimida-

de incomoda. Mas é a intimidade de 

ser português. Não aceito ou recuso 

a tradição. Apenas trabalho os sím-

bolos da raiz. Estas obras abrem-se 

a muitas leituras. Depende de onde 

nos posicionamos. Mas quando saio 

de Portugal tudo isso desaparece.”

Condição de mulher
A dimensão abrangente da mostra 

foi uma opção pensada com Enrique 

Juncosa, curador independente e an-

tigo subdirector do Museu Rainha So-

fi a em Madrid. “Tentou-se desenhar 

conteúdos que mostrassem a multi-

plicidade em vez de nos focarmos 

numa área. Pode-se pegar na minha 

obra e criar uma narrativa política, 

feminista, social ou barroca.” E dá 

um exemplo. “Tenho agora uma ex-

posição em Estrasburgo que é mui-

mesmo tempo e com saltos tempo-

rais. Pode-se pegar em núcleos da 

minha obra e reorganizá-los, a partir 

do que têm em comum. Estas peças 

dos anos 90 podiam ser de hoje. Têm 

a ver com uma dinâmica conceptu-

al. Temas como o consumismo, o 

feminismo, a comunicação, regres-

so a eles quando me apetece, por 

exemplo. E o mesmo acontece em 

termos formais. Esse rigor, esse lado 

conceptual, frio, politizado, que se 

sente aqui, está presente em peças 

actuais. Nem todas as minhas obras 

são barrocas ou glamorosas.”

O que também não falta são peças 

que expõem as contradições do mun-

do contemporâneo, a utilização de 

referências do quotidiano ou as habi-

tuais alusões a símbolos portugueses. 

Não há Pop Galo (2016), o gigantesco 

galo de Barcelos, mas há artesanato, 

fado ou Fátima. É o caso de Coração 

Independente Vermelho (2005), com 

Amália a fazer-se ouvir, ou uma insta-

lação vídeo que testemunha uma via-

gem da artista a Fátima num pequeno 

motociclo, refl exão sobre o convívio 

entre espiritualidade e materialismo.

Quando é mostrado no estrangei-

ro, este tipo de trabalhos tem uma 

leitura distanciada. Aqui, pela proxi-

midade, gera projecções emocionais 

ou reacções ambíguas. “Agrada-me 

a ambivalência que podem repre-
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O bronze é melhor do que o algodão? 

Aquelas coisas feitas lá em casa não 

são sérias? Para ser escultura séria 

tem de ser em ferro ou cimento. E é 

assim que se percebe que os ofícios 

de mulheres ainda não são valoriza-

dos da mesma maneira.”

Mas por que é que ela se foi trans-

formando na excepção? “Porque 

resolvi desafi ar o paradigma. Abri 

a gaveta da intimidade lá de casa, 

saquei do crochet da tia e da bisavó e 

disse: ‘Isto tem valor!’ Tirei as coisas 

da gaveta. E foi preciso ter lata para 

as sacudir e dizer:’Está aqui!’ Isto 

é o que nós somos, é o refl exo de 

uma criatividade e de um saber do 

qual não nos temos de envergonhar. 

Não tenho vergonha de ser mulher, 

de ser portuguesa, de saber trico-

tar, de andar no karaté e de ter sido 

chefe de segurança no Lux-Frágil. 

Crochet e chefe de segurança. É uma 

dualidade: sou feliz e desgraçada!”, 

ri-se. “Ser português é viver nessa 

dualidade.”

Por vezes, na tentativa de se mino-

rar a obra e o facto de ser a artista 

da sua geração mais conhecida no 

mundo, diz-se que domina bem as 

dinâmicas próprias do mercado da 

arte, ou que opera bem nos bastido-

res, como se isso fosse defeito. Ela 

ri-se. “Sou inteligente. Isso ajuda a 

ler as coisas, a passar barreiras e ir 

PAULO PIMENTA
Joana 
Vasconcelos 
ao lado de 
I’ll be  your 
mirror, a peça-
chave da 
exposição

mais além. Mas as mulheres não são 

inteligentes, não é? Têm de ser cal-

culistas. Eu não sou a manipuladora 

que algumas pessoas querem que 

eu seja.”

Polémica com  Serralves 
A sua primeira vez em Serralves foi 

em 1996 na mostra Mais Tempo — Me-

nos História com a instalação Tria-

nons. Com o Porto tem uma relação 

próxima. A família é da cidade. Mas 

nos meses que antecederam a ex-

posição muito se especulou se seria 

bem-vinda à instituição, porque os 

dois últimos directores artísticos do 

museu pareciam mostrar reservas 

perante a mesma. A australiana 

Suzanne Cotter argumentou que 

não havia sido ela a programá-la e 

o sucessor João Ribas disse-se dis-

posto a trabalhar numa exposição 

dela desde que a curadoria fosse de 

Serralves.

Ela esclarece a sua posição. “O 

Guggenheim propõe que a exposi-

ção seja itinerante, de Bilbau para o 

mundo, e diz que em Portugal o sítio 

com quer trabalhar é Serralves. A ad-

ministração do Guggenheim falou na 

altura com a Suzanne Cotter. Quando 

falei com ela, disse-me que adorava 

fazer a exposição, mas que estava de 

saída. Tudo bem. E continuaram as 

conversas entre as administrações 

dos dois museus. A seguir veio o Ri-

bas, que vai ao meu atelier com a Ana 

Pinho e a Isabel Pires de Lima, para 

continuar o projecto. De seguida ve-

nho ao Porto com o director do Gug-

genheim para nos reunirmos com o 

Ribas, discutir o catálogo e as peças. 

O Guggenheim diz que tem um cura-

dor que trabalhara em Bilbau, mas 

que podia operar em paralelo com 

Serralves. E o Ribas fi cou a pensar. 

Foi isto que aconteceu. Foi-lhe dada a 

possibilidade de uma curadoria con-

junta. E ele nunca chegou a dizer o 

que queria fazer. Era uma ideia de 

colaboração e tenho pena que não 

tenha havido, porque ele até mostrou 

ter ideias interessantes. Havia a ideia 

de apresentar os meus desenhos e 

maquetas. Portanto, ele não pode di-

zer que não lhe foi dada a oportuni-

dade de fazer o que quisesse, porque 

foi. Ou que não sabia. Virem dizer 

que a Joana se impôs a Serralves é 

que não dá. As pessoas conferem-me 

o estatuto de ser polémica. É o pro-

blema de ser pioneira.”

As críticas que lhe são arremessa-

das, a partir de alguns circuitos da 

arte contemporânea portuguesa, por 

norma repetem-se. Enuncia-se falta 

de densidade na espectacularidade. 

Ou metáforas simplistas. Ou que é 

a artista do regime. “Adoro essa”, 

exclama. “Eu que não tenho peça 

alguma nas instituições do regime, 

que não sou convidada para nada, 

sou do regime! Noutros dias sou so-

cial e foleira e noutros nem sequer 

artista sou. Os museus por onde já 

passei devem estar todos engana-

dos”, ironiza. 

No meio português alguns dos ar-

tistas mais consensuais e abrangentes 

— Pedro Cabrita Reis, Julião Sarmen-

to, Rui Chafes — posicionam-se, em 

termos formais ou de universo temá-

tico, em planos muito opostos. Neles 

predomina uma certa austeridade. 

Nela fi xamos o movimento, o humor, 

uma certa ironia, a cor. Isso também 

criará resistências? “A Menez tinha 

cor. A Paula Rego também. O José de 

Guimarães. O Júlio Pomar. E a Lour-

des de Castro? Essa verdade do preto 

e branco, do purismo, e do raciona-

lismo beuysiano é apenas um grupo. 

À volta dele há mais identidades e 

carreiras. A expressão portuguesa é 

muito variada. E vai continuar assim. 

Eu só sou mais uma. Quando olho 

para a Vieira da Silva, penso: ‘Eh! Pá! 

O que é que eu sou?’”

Para já, é uma “celebridade inter-

nacional do mundo da arte”, como 

lhe chamava o El País no ano passa-

do, na inauguração do Guggenheim. 

Iniciou-se nos anos 90, tendo o seu 

trabalho começado a ganhar expres-

são global a partir de 2005, quando 

participou na Bienal de Veneza. Em 

2010 celebrou a primeira retrospec-

tiva no Berardo, em Lisboa, e em 

2012 expôs em Versalhes, tendo, 

um ano depois, representado Por-

tugal em Veneza, com o cacilheiro 

que se tornou pavilhão fl utuante. 

O ano passado esteve em Bilbau, e 

agora ei-la em Serralves. Ainda este 

ano a exposição segue para Roter-

dão. E depois? “Trabalhar, trabalhar 

muito. Depois de Versalhes pensei 

que a exposição seguinte tinha de 

ser no Porto. Já tinha feito o Berardo 

e a Ajuda em Lisboa. O meu país é 

uma realidade de norte a sul. Por 

isso, aqui, ou noutra cidade, quero 

expor onde me quiserem. O artista 

não se impõe. Não controla a cena 

artística. O artista existe na sua co-

munidade. E ponto fi nal.”

Para ser escultura 
séria tem de ser em 
ferro ou cimento. 
E é assim que se 
percebe que os 
ofícios de mulheres 
ainda não são 
valorizados
Joana Vasconcelos
Artista plástica

vitor.belanciano@publico.pt

to dura e um jornalista do Le Monde 

disse-me que estava à espera de algo 

supercolorido. O que aconteceu? A 

comissária fez uma exposição sobre a 

condição da mulher e resultou em al-

go frio. Aqui foram escolhidos vários 

aspectos, postos em relação. É um 

olhar amplo, com várias indicações 

e sentidos.”

A condição de mulher é questio-

nada no corpo da sua obra, como na 

instalação Burka (2002), sobre a vio-

lência de género, mas o seu próprio 

trajecto artístico é revelador dos nu-

merosos impasses sociais que ainda 

se pressentem. E enumera: “Tenho 

47 anos. E já fui a primeira mulher 

em muitas coisas. A primeira mulher 

da primeira bienal de Veneza comis-

sariada por mulheres, em 2005. A 

primeira a expor no Palácio de Ver-

salhes, em 2012, e no Palácio da 

Ajuda, em 2013. Enfi m, é incrível a 

quantidade de vezes em que fui a pri-

meira. O que aconteceu antes? Não 

havia mulheres? Havia. Não eram 

boas? Eram. O que aconteceu? Não 

havia abertura. Nem capacidade de 

integração. Sou feminista porque já 

me foi dito que não podia ganhar o 

mesmo que os homens, ou que as 

minhas peças não podiam custar a 

mesma coisa. Tal como já me foi di-

to que não queriam aquelas coisas 

em crochet, mas coisas mais sérias. 
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EXPOSIÇÃO

C
omo é que alguém tão 

popular pode ser tão 

impopular? Em 2008, 

quando Joana da Cunha 

Ferreira fez o documentário 

sobre Joana Vasconcelos 

(Coração Independente, Midas 

Filmes), fazíamos esta pergunta aqui 

no PÚBLICO. Passados quatro anos, 

na altura em que Joana Vasconcelos 

foi a representante portuguesa  na 

Bienal de Veneza, a formulação da 

pergunta variava um pouco, mas não 

muito, com um dos nossos críticos a 

questionar-se: “Quem tem medo da 

artista colorida e bem-sucedida?”

Desta vez, com alguns títulos que 

precedem a exposição a incluírem a 

palavra “polémica”, chegámos a mais 

uma interrogação: por que há polé-

mica quando se faz uma exposição de 

Joana Vasconcelos em Portugal?

“Sou absolutamente contra a cor-

rente da cena curatorial”, diz a his-

toriadora de arte Raquel Henriques 

da Silva, que assina um dos textos 

do livro Joana Vasconcelos, edita-

do em 2011. “Quase sem excepção 

— julgo não conhecer nenhuma — os 

curadores reconhecidos que eu ad-

miro e também alguns artistas que 

eu admiro não só não se interessam 

pelos últimos ciclos de trabalho da 

Joana Vasconcelos, que consideram 

muito inferiores aos seus inícios, co-

mo tendem a achar que ela exerce 

pressões indevidas para conseguir 

o que pretende: foi a Veneza porque 

Isabel Salema

Uma exposição de Joana 
Vasconcelos em Portugal 
tem mesmo de ser 
polémica?

Fizemos esta pergunta a dois historiadores de arte, um curador 
que já dirigiu o Museu de Serralves e um artista. Eles explicam 

Em Portugal, lida-se 
mal com o sucesso 
e a capacidade 
‘falante’ da arte 
contemporânea
Raquel Henriques da Silva
Historiadora de arte

Não tem nada de 
polémico. Os museus 
existem para 
apresentar as obras 
dos artistas
João Fernandes
Curador

pressionou o poder político, está em 

Serralves contra os anteriores direc-

tores. Acho que ela faz o que todos 

os artistas convictos fazem: luta pela 

sua carreira com os meios e as cum-

plicidades que consegue montar.”

Raquel Henriques da Silva refere-

se ao facto, relatado pelo PÚBLICO, 

de nenhum dos dois anteriores di-

rectores artísticos do Museu de Ser-

ralves, Suzanne Cotter e João Ribas, 

ter assumido a responsabilidade da 

programação da exposição de Joana 

Vasconcelos que se inaugura amanhã 

no Porto, no mais relevante museu de 

arte contemporânea nacional. Ana 

Pinho, presidente da administração 

de Serralves, tem dito que a propos-

ta desta antológica partiu do Museu 

Guggenheim de Bilbau, onde se reali-

zou de Junho a Novembro. No Porto, 

passou por várias mãos até ser con-

cluída por Marta Almeida, a directora 

interina que substituiu João Ribas, o 

director que se demitiu em Setembro 

em confl ito com a administração.

Quem faz agora as perguntas é Ra-

quel Henriques da Silva: “Afi nal, por 

que é que a crítica mainstream não 

gosta da Joana? Afi nal, por que é que 

os visitantes gostam?”, sublinhando 

que “é bom” não gostarmos todos da 

mesma coisa. “Em Portugal, lida-se 

mal com o sucesso e a capacidade 

‘falante’ da arte contemporânea que, 

no espírito das vanguardas, ainda se 

considera — eu não — que é uma coisa 

de especialistas.”

Nos anos 90, quando foi revelada, 

Joana Vasconcelos “tinha o beneplá-

cito da boa crítica”, como aponta esta 

professora na Universidade Nova de 

Lisboa. A Noiva (2001), o lustre fei-

to de tampões OB que foi exposto 

na Bienal de Veneza em 2005 e lhe 

trouxe notoriedade, estabeleceu uma 

fronteira na passagem de artista pro-

missora a fi gura polémica — Adrian 

Searle, o famoso crítico de artes plás-

ticas do jornal The Guardian, não foi 

grande entusiasta da obra. 

“Uma exposição de Joana Vascon-

celos não tem nada de polémico. Os 

museus existem para apresentar as 

obras dos artistas e a Joana é uma ar-

tista que tem obviamente obra para 

ser apresentada”, diz João Fernan-

des, o actual subdirector do Rainha 

Sofi a, o museu de referência para a 

arte contemporânea em Espanha.

João Fernandes foi o primeiro a 

convidá-la, em 1996, para apresentar 

o seu trabalho num contexto muse-

ológico, quando ainda era curador 

independente. Numa exposição co-

lectiva intitulada Mais Tempo, Me-

nos História, feita para a Fundação 

de Serralves, a artista mostrou Tria-

nons, dois pavilhões instalados no 

parque de Serralves, inspirados na 

Versalhes da rainha francesa Maria 

Antonieta. Quatro anos depois, já 

na direcção do Museu de Serralves, 

Fernandes voltou a convidá-la para 

expor no Porto, tendo a artista apre-

sentado Ponto de Encontro (2000), 

uma instalação interactiva onde os 

visitantes são convidados a andar de 

carrossel numa sala de exposição. 

Para João Fernandes, a polémica 

pode estar no facto de os dois an-

teriores directores de Serralves se 

terem distanciado da programação 

da exposição de Joana Vasconcelos: 

“Li na imprensa, como toda a gente, 

que não assumem a responsabilidade 

da programação da exposição. Isso 

parece-me motivo de preocupação 

em relação ao funcionamento de uma 

instituição artística.” O que não lhe 

perguntem é se gostava de fazer uma 

exposição de Vasconcelos no Museu 
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Dois aspectos da 
montagem da exposição: 
um no exterior, com a 
obra Marilyn, e outro no 
interior, com uma das 
muitas peças em que a 
artista recorre à faiança 
Bordalo Pinheiro e ao 
crochet feito à mão

A obra de Joana 
Vasconcelos 
consagra um 
universo crítico 
pós-feminista
Bernardo Pinto de Almeida
Historiador e crítico de arte

[A sua arte] é kitsch 
com cultura popular. 
E portugalidade 
à mistura
Pedro Portugal
Artista

semblages, construir objectos que se 

constituem como imagens relativa-

mente surpreendentes”, afi rma ao 

PÚBLICO. No livro, este historiador 

e crítico de arte sublinha o contraste 

entre alguma recepção internacional, 

com “exposições realizadas por todo 

o mundo”, e “uma antipatia por parte 

de alguns sectores da arte em Portu-

gal”. “Vibrante, apelativa, colorida, 

ruidosa, disparatada, popular, frag-

mentária, surpreendente, violenta, 

incómoda, excessiva”, continua o 

autor, “a obra de Joana Vasconcelos 

consagra um universo crítico pós-

feminista”, sendo A Noiva uma obra 

exemplar desse mundo em que há 

“uma transfi guração do banal”.

Raquel Henriques da Silva também 

é da opinião que alguns temas impor-

tantes para a artista se mantêm des-

de sempre: uma permanente atitude 

pop, a mistura de alta e baixa cultura, 

Rainha Sofi a: “Não apresento aquilo 

que farei ou não na instituição em que 

trabalho sem que isso esteja discuti-

do e programado antes.” Também 

não quer elaborar sobre como olha 

20 anos depois para o seu projecto 

artístico, avançando apenas: “A arte 

tem muitos mundos, nalguns deles a 

obra de Joana tem tido uma aceitação 

e uma projecção assinaláveis.”

Quem não considera que a artista 

faz agora um trabalho muito diferen-

te daquele que fazia nos anos 90 é 

Bernardo Pinto de Almeida, autor 

da obra Arte Portuguesa no Século 

XX, uma história crítica (2016). “Eu 

vejo sempre a mesma. É sempre o 

mesmo projecto, é sempre a mesma 

ideia e é sempre o mesmo processo 

desconstrutivo. Corresponde a um 

modo tipicamente contemporâneo 

de se apropriar de fragmentos do 

real para, através de sucessivas as-

a integração de questões identitárias, 

o lugar da mulher e dos seus ofícios, 

a superescala, o carácter festivo que 

deliberadamente roça o kitsch.

Pedro Portugal foi dos que acha-

ram, no virar do século, A Noiva uma 

obra promissora, mas hoje considera 

que a artista entrou num processo de 

semi-industrialização. Defende que 

há uma centena de artistas em todo 

o mundo que fazem este tipo de arte, 

de Jeff  Koons a Damien Hirst: “É kitsch 

com cultura popular. No caso de Joa-

na Vasconcelos, tem portugalidade à 

mistura.” A sua arte apropriacionista, 

“em Estilo Duchamp”, “o mais difícil 

de todos”, mostra “coisas feitas de 

outras coisas” e “coisas grandes feitas 

de coisas pequenas”, como escreveu 

no ano em que Vasconcelos foi a Ve-

neza, num texto intitulado “Por que 

é que os artistas dizem mal uns dos 

outros + L’Aff aire Vasconcelos”.

Nesse texto de 2012 a fazer lembrar 

o humor homeostético, o movimento 

de que fez parte nos anos 80, Pedro 

Portugal defende que o sucesso de 

Vasconcelos também se explica por 

esta se ter transformado numa artista 

do regime, de Cavaco Silva a António 

Costa, passando por Pedro Passos Co-

elho: “Para a artista, é óptimo poder 

trabalhar para o príncipe que é o Es-

tado português e benefi ciar de um 

pleno de encantamento e unidade 

entre política e arte. É seu o méri-

to de ter realizado uma operação de 

pedagogia sem precedentes nas últi-

mas décadas: ter feito compreender 

a todo o aparelho de Estado, deciso-

res artísticos e culturatis nacionais, 

o que é essa quimera chamada ‘arte 

contemporânea’.”

Pedro Portugal acrescenta que os 

políticos, a começar pelos autarcas, 

se apropriam da sua obra para pode-

rem dizer que é possível gostar e per-

ceber de arte contemporânea. “Ela 

faz coisas que são compreensíveis, 

que não são chatas.” Mas o entusias-

mo por Joana Vasconcelos foi tam-

bém interpretado como uma rejeição 

de algumas linguagens artísticas. “A 

partir de agora, não mais coisas pre-

tas informes, não mais texto sobre 

texto, não mais introspecções incom-

preensíveis, abaixo o corpo, fi m do 

sexo teorizado, fi m dos pensamentos 

indiferenciados e outras coisas más e 

sujas”, continuava o mesmo texto.

Regressando à nossa pergunta 

inicial, Bernardo Pinto de Almeida 

avança três razões para as polémicas 

em redor de Vasconcelos. “Primei-

ro, a Joana começou por se afi rmar 

no território nacional, mas muito 

rapidamente passou para o plano 

internacional. Não precisou de uma 

legitimação interna sancionada pelas 

instituições e pelo modus operandi 

da lógica artística nacional. Segun-

do, não teve só o reconhecimento 

internacional institucional, com ex-

posições em Versalhes, Guggenheim 

ou Royal Academy, mas afi rmou-se 

também no plano do mercado [in-

ternacional] e isso perturba profun-

damente o pensar português, que é 

pequeno-burguês e não está habitua-

do ao sucesso.” Por último, para Pin-

to de Almeida, o projecto artístico da 

Vasconcelos não tem um enquadra-

mento lógico no sistema de reconhe-

cimento visual e estético dominante 

em Portugal. “A maior parte da arte 

portuguesa dos últimos anos, aquela 

que tem maior reconhecimento crí-

tico, institucional, de mercado, está 

normalizada dentro de um gosto. 

Diria que é um gosto a preto e bran-

co, para o descrever de uma forma 

muito rápida.”

A exposição em Serralves é, na vi-

são de Pedro Portugal, “a glória pa-

ra Joana Vasconcelos, porque assim 

se sente fi nalmente reconhecida em 

Portugal, uma vez que se trata do 

mais importante museu de arte con-

temporânea nacional”.

Amanhã, o triunfo de Joana Vas-

concelos será perante um museu com 

uma direcção interina, pois Serral-

ves ainda não anunciou o substituto 

de João Ribas, que se demitiu numa 

sequência de acontecimentos que 

provavelmente nunca será esclare-

cida e que já abalou o prestígio da 

instituição.
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