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Pinturas de João Gabriel para ver no Colégio das Artes

A poesia como derivação e distúrbio alimenta obras de quase 40 artistas na 3ª
edição da Bienal de Arte de Coimbra

TEXTO CELSO MARTINS
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em no início do percurso da 3ª Bienal de Arte Contemporânea AnoZero, em
Coimbra, na Sala da Cidade dos Paços do Município, encontramos uma
instalação do artista brasileiro José Spaniol, em que um barco de tamanho

natural se equilibra sobre um canavial pairando nas alturas sobre o vazio. A obra,
simultaneamente monumental e delicada, foi apresentada pela primeira vez na
Pinacoteca de São Paulo em 2016, mas neste contexto é uma excelente introdução
ao tema da bienal. Agnaldo Farias, o curador geral escolheu “A Terceira Margem
do Rio” uma referência a um conto do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, no
qual um homem abandona a família para viver exatamente no centro de um rio em
movimento. “Uma narrativa poética como a do Guimarães Rosa tem muitas
camadas, é uma matéria radioativa que se presta a várias leituras e isso é, desde
logo, um bom modelo para uma bienal de arte”, explica Farias, que já havia usado
um verso de Jorge de Lima quando, com Moacir dos Anjos assegurou a curadoria
da Bienal de São Paulo em 2010, “a ideia da descontinuidade desse rio é muito
interessante. Ao vir para cá pensei no Mondego, na cidade cortada pelo rio e numa
cidade de grande produção de conhecimento, essa ideia de fluxo contínuo, numa
urbe antiga, confina com a discussão sobre o tempo e o facto de ela haver sido
elevada à categoria de património da humanidade reforça isso.”

A TERCEIRA MARGEM — BIENAL ANOZERO’19
Vários locais, Coimbra, de 2 de novembro a 29 de dezembro
anozero-bienaldecoimbra.pt
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http://anozero-bienaldecoimbra.pt/
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Na verdade, essa ideia de fluxo é predominante no desenho curatorial desta edição
da Bienal, uma organização conjunta do CAPC, da Câmara Municipal e da
Universidade de Coimbra, e manifesta-se nas suas três valências essenciais: nas
exposições onde uma boa parte dos trabalhos são site specific; no livro que será
editado no final e é um objeto em construção e autónomo em relação à exposição, e
para o qual foram convidados também escritores, e no chamado programa de
ativação que envolve os alunos do mestrado de Estudos Curatoriais da
universidade. Esse redobrado envolvimento com a cidade e a universidade é
fundamental para Lígia Afonso que com Nuno de Brito Rocha integra a curadoria
tripartida: “Queríamos que esta fosse uma bienal de Coimbra e que reclamasse
para si a especificidade da universidade, não só do ponto de vista histórico, mas
porque a cidade tem de refletir sobre a universidade não só a um nível patrimonial
e formativo mas em termos de produção de conhecimento.”

A universidade é, precisamente, um dos dez espaços da cidade que, por junto,
recebem 39 intervenções (20 delas comissionadas) de artistas portugueses e
estrangeiros de várias gerações e que do ponto de vista do género é quase paritária.
“Isso não foi espontâneo”, esclarece Lígia Afonso, “e ao mesmo tempo tem um
fundamento histórico. O mosteiro foi primeiro um convento de reclusão feminina
mas depois foi base do exército. Há sempre esses dois polos, o feminino e o
masculino, a fé e a guerra, que se respiram nestes espaços, que são altamente
simbólicos e informam a nossa exposição.”

No Colégio das Artes, a intimidade e o recolhimento juntam as fotografias de
Joanna Piotrowska à modorra dos corpos masculinos na pintura de João Gabriel
mas a palavra está sempre presente como desencadeador seja no processo de
tradução de imagens em gestos da performance de Alexandra Pirici ou na
provisória biblioteca de Meriç Algün que também intervém na rua com cartazes
sobre política de emigração. Esta descontinuidade de meios, de assuntos e
interesses encontra o seu lugar unificador precisamente na ideia enigmática da
‘terceira margem’, aquela que não se vê porque é o próprio movimento das coisas,
a perseguição da imagem por encontrar. Foi isso que pretendeu a curadoria
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quando, com o convite enviou também o conto de Guimarães Rosa a cada um dos
artistas participantes, envolvendo-os decisivamente no processo: “Com as
respostas, percebemos, por ex. que eles queriam tratar de emigração, das questões
das minorias ou da linguagem. Houve várias problemáticas que nos surgiram a
partir desse primeiro contacto. Há aqui uma componente projetual que se constrói
desta relação e desta reciprocidade”, explica Lígia Afonso.

É na grande ‘nau’ do mosteiro de Santa Clara que se junta o maior número de
intervenções e onde essa heterogeneidade se torna mais manifesta, num conjunto
onde a escultura e a pintura têm uma presença particularmente forte. Da primeira
são bons exemplos a intervenção no espaço de Belén Uriel com sofisticados jogos
de deslocação arquitetónica ou a delicada materialização do tempo presente na
obra de Laura Vinci.

Já a pintura está representada com uma assinalável diversidade, seja na grande

O vídeo “The Pure Necessity”, 2016, de David Claerbout no Mosteiro de Santa Clara



03/11/2019, 21:52Semanário | Uma torrente de imagens

Page 5 of 6https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2453/html/revista-e/culturas/uma-torrente-de-imagens

intervenção arquitetural do brasileiro Daniel Senise que ocupa amplo espaço no
corredor central do edifício; nos panos de cena pintados de Eugénia Mussa; na
evocação luxuriante de uma memória de infância em forma de paisagem de Maria
Condado; ou na recuperação quase monumental de obras anteriores para uma
grande instalação “RGB”, de Mariana Caló e Francisco Queimadela. Mesmo alguns
dos vídeos continuam a estabelecer relações com a tradição da pintura como as
obras do alemão Julius von Bismarck que transforma duas paisagens reais
mexicanas em pinturas coreografadas ou em “A la esperanza vuelvo”, de Marilá
Dardot, que pinta esta frase com água incessantemente numa parede. No exterior
do edifício, a relação com o rio volta a ser induzida e é ainda a palavra que o
propicia na intervenção da mesma artista para onde conflui o conto de Guimarães
Rosa e palavras de Natália Correia. Outros trabalhos, potencialmente referenciais
na exposição são o vídeo de David Claerbout a partir de desenhos animados; as
grandes projeções suspensas da dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva; a
intervenção performativa in progress de Daniel Melim e, sobretudo, a ambiciosa
instalação em seis salas de Renato Ferrão que utiliza métodos artesanais para
produzir uma intricada teia entre espaço real e imagem compósita em torno do
trajeto de um enigmático gato.

“A poesia é um antídoto a esta época de muita incerteza,
simultaneamente, um exercício de precisão e abertura de
sentido”
Agnaldo Farias Curador geral da Bienal

No CAPC, mostram-se trabalhos da recentemente falecida Susan Hiller e de Anna
Boghiguian, uma artista arménia premiada em Veneza com um Leão de Ouro em
2015, cujas impressivas instalações são atravessadas pela ideia de impermanência
e exílio, enquanto no espaço Sereia, Tomás Cunha Ferreira organizou uma
intervenção que convoca escritores e artistas em torno do dispositivo linguístico do
parêntesis, “espécie de silêncio ou interrupção da linguagem poética e à sua
maneira uma terceira margem”, como refere.

No contexto contemporâneo, onde a palavra poética parece tantas vezes um
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território para iniciados e um meio incapaz de interromper a vozearia do espaço
público, a sua presença na bienal de Coimbra apresenta-se como uma interpelação
polifónica à cidade, à universidade, à história e ao presente. Nas palavras de
Agnaldo Farias, ela é “um antídoto a esta época de muita incerteza,
simultaneamente um exercício de precisão e abertura de sentido” e o seu eco é bem
visível nas imagens dos artistas que responderam à chamada.
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