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Um mês, na 
Cinemateca, 

com um 
realizador 

injustiçado

o mal-amado  

Louis 
Malle 

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.



ípsilon | Sexta-feira 4 Novembro 2022 | 29   

Q
uem teve oportunidade de visitar a 15ª edição 

da Documenta em Kassel, aquela que é 

unanimemente considerada a mais importante 

exposição internacional de arte, ficará perplexo 

com a proximidade dos temas e das abordagens 

com a 6ª Trienal de Arquitectura de Lisboa. 

Com a curadoria atribuída pela primeira vez na sua 

história a um colectivo, neste caso os indonésios 

Ruangrupa, que por sua vez a diluíram numa eclética 

mélange de outros colectivos, o cocktail de temas da 

Documenta 15, tal como na nossa Trienal, era —com 

diferentes níveis de activismo e protesto — o 

Antropoceno e as alterações climáticas, o feminismo, 

LGBT+ e igualdade de género, crises e conflitos 

regionais, as migrações, os 99%, o degrowth e o 

eco-socialismo, o populismo e o crescimento da 

extrema direita, e, claro está, o neoliberalismo e 

capitalismo. Outra característica comum entre eventos 

parece ter sido a vontade de expandir o campo da arte, 

e no caso vertente o campo da arquitectura, para fora 

das respectivas disciplinas, a tal ponto que, não fora 

denunciar-se pelo grafismo pristino que sempre assiste 

os arquitectos nas montagens das suas exposições, 

vis-à-vis o estilo mais trashy dos artistas, teríamos 

dificuldade em perceber qual o evento de arte e qual o 

de arquitectura. Paralelo e consonante, parece ter sido 

o desejo do desaparecimento (morte?) do autor, não no 

sentido Barthesiano, mas literalmente na vontade de 

não dar palco a figuras individuais. 

Quero deixar claro que considero a maior parte 

destes temas ditos “fracturantes” não apenas 

determinantes em si mesmos, mas também relevantes 

para a prática da arquitectura. Porém, custa-me que os 

curadores Cristina Veríssimo e Diogo Burnay, 

reconhecidos pela sua prática profissional e académica, 

e talvez por isso conscientes do momento de 

criatividade sem precedentes que a disciplina atravessa 

em décadas, a tenham integralmente cooptado pelo 

universo Woke norte-americano, com as suas 

estatísticas, mapeamentos e eco-manifestos moralistas 

feitos a partir do conforto e prestígio das academias. O 

que distingue afinal a Terra da Trienal em Lisboa, 

doVivermos Juntos da Bienal de Veneza de Hashim 

Sarkis? Quem oferece mais estatísticas de colapsos 

migratórios, mais casos dramáticos de mineração ou 

brutal desmatação, mais projectos comunitários, mais 

happiness benches, mais reciclagem? 

As exposições desiludem de uma maneira geral pelo 

supervácuo dos tais lugares comuns que já vamos 

reconhecendo como uma tipologia expositiva de 

“facção”, comparável entre eventos que alternam na 

mesma radicalidade entre o “disciplinar” e o 

“anti-disciplinar”. Não duvido que na próxima edição 

da Documenta, assim como nas da Bienal de Veneza e 

Trienal de Lisboa, voltaremos à “linha dura” das 

respectivas disciplinas. Mas essa previsibilidade é em si 

mesma pobre, redutora, e também ela acantonada em 

identidades, espelho do tribalismo nas actuais políticas 

da crítica e da estética, como ficou evidente no 

agressivo confronto na Gulbenkian, no debate de fecho 

da 5ª Trienal, entre Éric Lapierre e Cecilie Sachs Olsen, 

então respectivamente curadores de Lisboa e da Bienal 

de Olso (https://vimeo.com/401846700). A minha 

esperança era que esta edição da Trienal, partindo da 

experiência profissional dos curadores, conseguisse 

fazer a ponte entre a prática, a teoria e o activismo. 

Ausentes da “Terra” ficam os projectos de fachadas 

recicladas dos 6A Architects e os incríveis jardins-hortas 

de Tom Emerson, a fecunda indústria escandinava e 

suíça da construção em madeira e reciclagem, 

transposta já para um sem-número de grandes obras 

públicas e privadas, incluindo edifícios em altura, a 

industrialização da taipa e tantos outros exemplos onde 

encontraríamos esse desejado “espaço comum” entre 

projecto e política. Um espaço que conseguisse 

reconciliar as economias desses discursos, não só tidos 

como divergentes, mas também como incompatíveis. 

A exposição Ciclos, na Garagem Sul do CCB, é talvez a 

mais generosa e resulta da investigação e a exploração 

de sistemas e ideias em contexto académico que se 

transfere com interesse crítico para a prática, como é o 

caso dos Bellastock, Rotor ou BC. Porém, no restante, o 

discurso doutrinário e eco-populista, os case-studies de 

pura antropologia e a ausência nestes de uma ponte 

reconhecível para a arquitectura deixa o visitante num 

limbo melancólico, perplexo perante um 

incompreensível acervo estetizado de resíduos de 

construção. A exposição culmina com a vindicação 

arty, que junta uma imensa e redundante instalação em 

casca de cortiça de Lara Almarcegui, a uma 

pseudo-instalação espacial de planta elíptica que serve 

apenas de dispositivo para pendurar flyers do conto de 

Ilya Kabakov que dá o mote à exposição. Não longe 

existe um tronco de sobreiro esventrado e suspenso por 

cabos de aço cujo interior esconde um ecrã LED para 

dentro do qual nos devemos assomar se quisermos 

ouvir uma engenheira agrónoma explanar sobre 

problemas do montado. Resta ainda uma nota para a 

enésima apresentação pública da cozinha comunitária 

na Cova do Vapor do Ateliermob, cujo excesso de 

mediatização e “protagonismo da bondade” levanta a 

suspeita de que, numa corruptela do que 

habitualmente definimos como “economia circular”, os 

benefícios desta parecem ter sido substancialmente 

maiores para os projectistas do que para a própria 

comunidade.  

No caso da exposição Visionários na Culturgest, a 

montagem do atelier BUREAU (Daniel Zamarbide, 

Carine Pimenta e Galliane Zamarbide), envolvendo 

todo o espaço numa extensa cortina de borracha 

plissada, é de uma elegância notável e devia tornar-se 

permanente. Por momentos, faz-nos esquecer que o 

último edifício mandado construir pelo ditador Nicolae 

Ceausescu, não foi afinal edificado em Bucareste, mas 

algures na Lisboa de Ressano Garcia. E qual Jonas uma 

vez na barriga desta imensa baleia, a exposição curada 

por Anastasia Smirnova tem o seu momento alto na 
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Trienal de Lisboa: Terra a mais  
e arquitectura a menos

Paulo Martins Barata
apresentação do projecto do arquitecto modernista 

francês Roger Anger (1923-2008) e da sua notável 

colónia futurista de Auroville, construída no início dos 

anos 60 no estado Tamil Nadu, na Índia progressista de 

Jawaharlal Nehru. Os outros visionários ou são já 

sobejamente conhecidos, como Dom Hans van der 

Land e Bruno Munari, ou menos relevantes para este 

contexto, como Andrés Jacque ou Selgascano. As duas 

outras exposições, Retroativar no MAAT e 

Multiplicidade no MNAC no Chiado, inscrevem-se nas 

tais lógicas de lugares comuns que, sendo meritórias e 

até didácticas no propósito, são absolutamente 

redundantes no resultado. 

É fundamental dizê-lo: a Trienal de Arquitectura de 

Lisboa é essencialmente fruto da determinação e do 

inexorável pragmatismo de uma só pessoa: José Mateus. 

Contra tudo e contra todos, no país das 

impossibilidades, Mateus conseguiu não apenas 

conceber e estruturar um projecto, mas criar uma 

instituição operacional e consistente, simultaneamente 

esvaziando a Ordem dos Arquitectos do seu sempre 

equívoco e conflituante braço cultural. Porém, o 

prestígio acumulado com a 4ª Trienal de Diogo Seixas 

Lopes e André Tavares, que parecia dar ao mundo uma 

plataforma expositiva de excelência a partir de 

Portugal, não se viu reforçado por nenhuma das 

posteriores curadorias, incluindo a actual. Diríamos até 

que se tem vindo a dissipar, e pode a prazo por em 

questão a relevância da Trienal num contexto 

internacional. Numa das últimas oportunidades que 

tive de falar com Diogo Lopes perguntei-lhe o porquê do 

título The Form of Form. Respondeu-me, “…mas há hoje 

algum outro tema possível?” A chamada caiu e não 

voltamos a falar, mas até hoje registo com saudade 

aquela inabalável convicção. É essa vontade 

desassombrada de compreender o mundo que 

precisamos para a próxima Trienal. 

Av. Prof. Egas Moniz, Almada
21 2739360 • www.ctalmada.pt 

Linda 

MArtini

12 Nov 
Sábado às 21h • M/6

O medo devora 

a alma
Texto de Rainer W. Fassbinder

Enc. de Rogério de Carvalho

Companhia de Teatro 

de Almada

Até 27 Nov 
Qui a sáb às 21h • Qua e dom às 16h • M/12

Criação de André Amálio e Tereza Havlíčková

Hotel Europa

5 Nov 
Sábado às 21h • M/12

Perfect MAtch

criação
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