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Um dia de cada vez. Viagens por lugares 
e histórias que nos incitam a abrandar, 
mantendo o alento e a inspiração para 

abraçarmos o dia de amanhã. 

   Em destaque: Uma viagem por 
 MARROCOS

One day at a time. Journeys through places 
and stories that encourage us to slow down, 

keeping up our spirits and inspiring us to 
embrace tomorrow.

Featuring: A trip through 
MOROCCO



Na altura em que propusemos esta edição Slow está-
vamos ainda no ano de 2019 e longe de saber da sua 
pertinência para os meses de Maio/Junho de 2020; 
poderia dizer-se que essa mesma intuição ou coincidên-
cia se tornou na introdução à ideia de tempo. 

Para conseguir falar com maior clareza, dividamos o 
Tempo entre o matemático e contabilizável, aquele que 
medimos em dias, horas e minutos, e um outro, o psicoló-
gico e, por isso, o subjectivo, que se relaciona com a nossa 
forma de apreender o espaço de uma forma pessoal, 
associada ao nosso gosto e memória. É este último que 
me interessa compreender nestes tempos estranhos que 
hoje vivemos.

Parafraseando o artista Pedro Cabrita Reis, “Todos 
os artistas são contemporâneos, todos têm um tempo 
comum”, Leonardo da Vinci pode ser tão contemporâ-
neo como qualquer artista nascido no século XX; todos os 
artistas tratam as problemáticas do seu contexto tempo-
ral e espacial, da mesma forma que todas as obras se 
tornam presentes na relação que promovem no seu 
observador. Reflectindo sobre o seu tempo e contexto, 
mas também sobre o nosso: tornando-o num só.

Quando olhamos para o oléo de Caravaggio, de 1600, 
David com a Cabeça de Golias, é nesse momento que a 
nossa reacção acontece, o tempo dessa obra de arte em 

At the time we proposed this Slow edition we were still in 
the year 2019 and entirely unaware of how relevant it would 
become by May/June 2020; it could be said that this same 
intuition or coincidence became the introduction to the 
idea of time. 

So as to speak more clearly, let’s divide Time into the 
mathematical and countable, the same time we measure in 
days, hours and minutes, and into another, the psycholog-
ical and therefore subjective, which pertains to our way of 
apprehending space in a personal way, associated with our 
own taste and memory. It is the latter that interests me as a 
way of understanding the strange times that we live today.

Paraphrasing the artist Pedro Cabrita Reis, "All artists 
are contemporary, all have a common time", Leonardo da 
Vinci can be as contemporary as any artist born in the 20th 
century; all artists deal with the problems of their temporal 
and spatial context, in the same way that all works become 
present in the relationship they promote with their observ-
er. Reflecting on their time and context, but also on ours: 
making them one.

When we look at Caravaggio's 1600 oil painting, David 
with the Head of Goliath, it is at that precise moment that 
our reaction occurs; the time of this work of art in relation 

TEMPO
Cada minuto é importante.

TIME
Every minute is important.
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relação a nós é o presente, apesar de existir há cente-
nas de anos. Esse acto de a observar e de se tornar para 
nós, visitantes, em obra de arte, é nesse instante de frui-
ção que a obra se contemporiza e o conceito de tempo 
torna-se psicológico e não contabilizável. A arte tem essa 
capacidade de nos conduzir por uma linha atemporal, 
vagueando na ausência de parâmetros de medição.

Na arte da performance, a sua efemeridade, a sua 
extensão no tempo passa por aquilo que divulgou o 
artista Jack Bowman num flyer distribuído no Cleveland 
Performance Art Festival de 2003: “A acção é verdade. 
Nada do que foi registrado é verdade. Nada do que foi 
dito é verdade. Somente a acção.” O tempo é essencial, 
passa a ser uma ferramenta e um meio de trabalho. 

Para que esta noção se materialize numa imagem, 
recorremos à obra Francis Alÿs, artista belga que vive no 
México, no seu vídeo “Paradoxo de Praxis” de 1997, onde 
vemos o artista a empurrar um cubo de gelo pela Cidade 
do México: um exemplo de relações estreitas que podem 
existir entre tempo, trabalho e corpo do artista e o absur-
do. O tempo é um elemento importante, pois a longa 
duração de nove horas da performance, acentua a falta 
de sentido de empurrar um bloco de gelo pela cidade. 
Este tempo que aqui nos surge em cinco minutos de vídeo 
– mas que sabemos ter durado muito mais – cria uma 
pressão psicológica durante todo o visionamento da obra 
pois sabemos do seu fim anunciado. 

to us is the present, despite having existed for hundreds of 
years. The act of observing it and of it becoming for us – its 
visitors – a work of art; it’s in that moment of fruition that 
the work becomes contemporary and the concept of time 
becomes psychological and unaccountable. Art has this 
capacity to guide us along a timeless line, wandering in the 
absence of parameters for measuring it.

In Performance art, its ephemerality, its extension in 
time becomes what the artist Jack Bowman disclosed in a 
flyer distributed at the 2003 Cleveland Performance Art 
Festival: "The act is truth. Nothing that was ever recorded 
is truth. Nothing that was ever said is truth. Only the act." 
Time is essential; it becomes a tool and a means of work.

In order for this notion to materialize as an image, we 
look to the work of Francis Alÿs, a Belgian artist living in 
Mexico, in his video "Paradoxo de Praxis" from 1997, where 
we see the artist pushing an ice cube through Mexico City: 
an example of close relationships that can exist between 
time, work and the artist's body and absurdity. Time is an 
important element, since the lengthy nine-hour duration 
of the performance heightens the meaninglessness of 
pushing a block of ice around the city. The time that now 
appears here in five minutes of video – despite us knowing 
that it lasted much longer – exerts a psychological pressure 
during the whole viewing of the work because we know of its 
foreseen end. 

Francis Alÿs – "Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)", Mexico City, 1997.
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Para terminar deixo-vos com a celebrada performan-
ce de Marina Abramović, nascida em Belgrado, no ano de 
1946, artista representativa das artes performativas e da 
utilização do corpo e do tempo desde a década de 1970. 
Na sua celebrada performance apresentada no MoMA 
de Nova Iorque, no ano de 2010, “The Artist is Present/A 
Artista está Presente", Abramović realizou o trabalho mais 
longo da sua carreira, ficando imóvel por mais de 700 
horas no total, sete horas por dia, por mais de três meses. 
"A Artista está Presente" é uma de obras mais relevantes 
baseadas no Tempo, pois lida com a longa duração, a 
imobilidade e o silêncio. Um tempo que não é tempo, mas 
que contém todo o tempo em si, numa curva infinita. 

Estes dois exemplos convidam-nos a reflectir no 
impacto do tempo na vida contemporânea, o tempo na 
nossa vida, num mundo que é governado pela velocida-
de, cada minuto é importante. 

E agora, como gerir a imobilidade, o tempo, e que 
Tempo é este? Como resposta proponho ouvir The Rolling 
Stones. A

‘you have to give me your time in order to see the work’ 
 Marina Abramović

To finish I leave you with the celebrated performance 
of Marina Abramović – born in Belgrade in 1946 – an art-
ist who has represented the performing arts and the use 
of the body and time since the 1970s. In her celebrated 
performance at MoMA in New York in 2010, "The Artist is 
Present", Abramović performed the longest work of her ca-
reer to date, staying still for over 700 hours in total, seven 
hours a day, for over three months. "The Artist is Present" is 
one of the most pertinent works based on Time, as it deals 
with long duration, immobility and silence. A time that is not 
time, but that contains all time in itself, in an infinite curve. 

These two examples prompt us to reflect on the impact 
of time on contemporary life, time in our life, in a world that 
is governed by speed where every minute is important. 

And now, how to manage immobility, time, and what 
this Time is? In response, I propose listening to The Rolling 
Stones. A

Marina Abramović, "The Artist is Present", 2010, Museum 
of Modern Art, New York, 9 March – 31 May 2010.  

Foto/Photo: © Andrew Russeth
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