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actual neste tipo de produção artística pode 
também ter a ver com o número crescente 
de artistas que utilizam práticas discursivas 
no seu trabalho, onde muitas vezes a página 
é esse elemento multifuncional que une a id-
eia de exposição, trabalho artístico, catálogo, 
identificando o livro ou a página impressa 
como uma extensão do espaço expositivo.

Daniel Fernandes, sem título, 2014.

No que diz respeitos aos resultados artís-
ticos solicitados, os enunciados não antevi-
am qualquer restrição de medium, tamanho, 
duração, ou temática. Pediu-se que se desse 
atenção à história do livro intimamente 
ligada às contingências político-económicas, 
à história das ideias, às religiões, à geografia, 
à disseminação do conhecimento, à escrita, 
ao mapeamento de territórios, mas princi-
palmente às artes. Incentivou-se a ter em 
consideração a sua função, operatividade, 
e aos elementos que o compõem como nós 
hoje os conhecemos — a página, a capa, a 
contracapa, a escrita, o gesto associado ao 
seu manuseamento, e a tudo aquilo que é 
específico da sua semântica.

Para a exposição “Viagens de Livros”, 
convocámos o fantástico relato “Peregri-
nação” de Fernão Mendes Pinto, exemplo 
maior da literatura de viagem Portuguesa. 
Foi escrito no contexto do auge da expansão 
marítima Europeia mas também da sua 
decadência interna (a Portuguesa). Re-
latada como uma crónica ou diário de um 
anti-herói, que perante a realidade de terras 
desconhecidas vai contestando criticamente 
a actuação dos seu conterrâneos. Os relatos 
são vivos — imediatamente as palavras se 
transformam em vivas imagens. 

Ana Terêncio, 100, 2012.

Assim roubámos dez partidas ao autor, 
deixando o trabalho de cada artista viajar 
nas suas narrativas. “De proa em fora 
por estranhos mares” reúne os objectos 
performativos, até ao infinito de Daniel  
Fernandes, João Sobreira e Catarina Pereira; 

“Viagens de Livros” é 
uma exposição integrada no 
âmbito do 25º aniversário 
da ESAD.CR.  Conta com 
a apresentação pública da 
produção artística ligada 
ao livro como obra de arte, 
fazendo-se uma leitura 
selectiva e por capítulos de 
obras produzidas pelos alu-
nos, entre 2010 e 2015. Para 
as Unidades Curriculares 
de "Livro de Artista" leccio-
nada por Ana João Romana 
e Isabel Baraona (Licen-
ciatura Artes Plásticas) e "O 
Livro Performativo e como 
Espaço Alternativo de Ex-
posição" leccionada por Su-
sana Gaudêncio (Mestrado 
Artes Plásticas).

Eunice Artur, Dois corpos dois espaços, 2010.

*
Algumas das intenções que nortearam 

os currículos apresentados aos alunos, 
foram a de pensar e produzir um projecto 
artístico individual atendendo àquilo que 
são os interesses e investigações de cada um 
e a de atender às premissas e mecânicas do 
Livro. Podemos concordar que algumas das 
referências importantes para qualquer in-
vestigação sobre este tema são por exemplo, 
o Museu Imaginário de André Malraux — a 
sua ideia da forma do Museu contida num 
livro, e como as páginas do livro de arte 
são também espaços white cube ou per-
formativos; Seth Siegelaub, editor e curador 
americano que expôs/publicou nos anos 60 
inúmeros artistas minimalistas emergentes 
através do livro; a produção artística eclética 
das vanguardas Europeias do Dadaismo 
a Marcel Duchamp, de Paris á Russia.  
Podemos ainda especular que o entusiasmo 

nas “As ilhas desertas” naufragam com boas 
distracções, Ana Terêncio e João Providên-
cia; “O Banquete dos crocodilos” erótico e 
criativo, convida Carlos Alexandre Rodri-
gues e Catarina Bessa a juntarem-se; Sérgio 
Martins, Lúcio Viralhadas, Catarina Santos 
e Hélder Gorjão criam “Ricos e raros despo-
jos”; O quotidiano de Francisco Venâncio, 
Catarina Lopes Vicente e Maria Bernardino 
transforma criativamente uma “Luta inde-
cisa por muito tempo”; Rui Carreira, e Paulo 
Marques procuram respostas na “ Terra 
Misteriosa”; Paulo Grosz, Eunice Artur,

Rui Carreira, A montanha portátil, 2014

Rafael Faria e Rosa Baptista (Coreto), 
constroem a partir de diferentes padrões a 
“Sua Muralha Preciosa”; Horácio Borralho e 
Rosa Baptista (Don’t), assaltam identidades 
alheias: “Não encontra o tigre, apanha o 
Lobo”; Flávio Delgado, Andreia Santana e 
Susana Quevedo, seja através de um buraco 
negro ou de um feixe de luz, encontram-se 
em “Fuga”; resignados, João Gabriel Pereira, 
Pedro Cruz e os autores das Edições da Sala 
5 consolam-se de modos por vezes enfáti-
cos, outros melancólicos porque “Amanhã 
também é dia”.  

 
Carlos Alexandre Rodrigues, HOTEL OSLO 72, 2014.
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