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iquei impressionada com a minha reacção à morte
inesperada de Helena Almeida no passado mês de
Setembro. Parafraseando Pedro Cabrita Reis, “A história
do mundo é contada pelos artistas” e o universo de muitos de
nós podíamos ligá-lo aos artistas, às obras que vivem connosco, no nosso mundo real ou imaginário, e que contam a estória
da nossa vida. Decidi, poucos minutos depois de saber da sua
partida, que iria escrever esta carta aberta de despedida, era o
mínimo que podia fazer por uma artista que me ensinou tanto.

Adeus, Helena.
Farewell, Helena.

Helena Almeida representou Portugal na Bienal de Veneza em
1982 e 2005, na de São Paulo em 1979 e na de Sydney em 2004.
Tinha um percurso de cinco décadas de trabalho, a sua primeira exposição individual foi em Lisboa na Galeria Buchholz em
1967, já acompanhada pelo trabalho e cumplicidade do marido,
o arquitecto e escultor Artur Rosa, o homem que fotografava o
corpo desta artista a preto e branco, no seu atelier em Campo
de Ourique, em Lisboa. Atelier que tinha pertencido a seu pai, o
escultor Leopoldo Almeida, e que Helena visitava desde pequena.
Desde cedo a sua obra fez parte do meu imaginário e da minha vida.
O nascimento da minha primeira filha foi marcado por uma serigrafia de Helena Almeida, com o poema do Pedro Tamen: “Disseste: o
Sol nasceu | Foi então que o sol verdadeiramente nasceu (…)”
No seu trabalho interessava-me, atraía-me, o carácter poético,
performativo, de construção no espaço e de estudo do corpo,
num gesto de intimidade e tensão emocional. A Obra de Helena
Almeida é uma sucessão de camadas de acontecimentos que
compõem o objecto final: o desenho, o estudo, a performance
privada de gestos controlados, o olhar da máquina fotográfica, a intervenção do desenho ou da pintura, sobre o suporte da
fotografia. Nestas “camadas” a performance aparece como um
elemento de trabalho, uma ferramenta para pensar e produzir a
narrativa procurada, para “contar” uma história como a própria

O seu mítico atelier, encontramos o atelier como espaço performativo, enquanto lugar e processo de criação artística. Não é apenas
um lugar de trabalho pacífico, mas, sim, um lugar onde Helena
Almeida põe em causa o estereótipo de atelier, para pôr em causa
o estereótipo das linguagens artísticas, pondo em causa a natureza
da pintura enquanto resultado do espaço de atelier.
Um lugar específico que é qualquer lugar e, nas palavras de
Delfim Sardo, “Todos nós estivemos no atelier de Helena Almeida,
mesmo sem nunca lá termos estado, porque todos somos, numa
qualquer zona da nossa recôndita memória, aquela câmara que
recorta uma fatia de uma habitabilidade.” Foi também sobre o
chão deste atelier que o curador Delfim Sardo reflectiu em 2004,
na grande exposição que lhe dedicou no Centro Cultural de
Belém (CCB) nesse ano, intitulada Pés no Chão, Cabeça no Céu.
Também sobre o seu atelier e a relação com o lugar, o vídeo
A Experiência do lugar II de 2004, uma performance privada
em que percorre o seu atelier sempre de joelhos, é uma obra
sobre a experiência de si mesma, a experiência do mundo e a
experiência da arte. Obra que fez parte da curadoria da exposição Escala 1:1, que curei para o Ministério da Cultura Espanhol
em 2018, sobre a relação da escala no trabalho dos artistas. É
nessa exposição em Madrid que recebo uma mensagem de
sms felicitando-me pelo meu trabalho e pela montagem; e não
sabia que esta seria a última vez que comunicaríamos. Helena
Almeida tinha acompanhado o ProjectoMap - Mapa de artistas
de Portugal, um projecto que co-fundei no ano de 2009 e que
mostra as relações interpessoais dos artistas através de uma teia
sempre em crescimento, em que cada artista nomeia outros dois
artistas. Almeida foi nomeada por Pedro Cabrita Reis e nomeou,
por sua vez, José Pedro Croft e João Onofre. Para nosso contentamento, posteriormente, escreveu-nos uma carta onde nos dizia
sentir-se honrada de pertencer a este projecto. Mas a honra era
toda nossa.
Em Portugal a sua última grande exposição antológica foi em
2016 em Serralves, Helena Almeida: A minha obra é o meu corpo,
o meu corpo é a minha obra. Em Lisboa a sua última exposição, foi O Outro Casal. Helena Almeida e Artur Rosa patente na
Fundação Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva e, como um acto
anunciado, era uma despedida sem o saber, uma mostra sobre
os registos nos quais aparece com o marido, e que nos mostrava
este casal que muitos de nós guardamos como idílico e especial.
Até dia 4 de Novembro deste ano, ao longo do ano de 2018, os
trabalhos de Helena Almeida partilham espaço com obras de
artistas como Mark Rothko, Bridget Riley ou Gerhard Richter, na
Tate Modern em Londres, facto que alegrou a artista por “estar
bem acompanhada”. É, sem dúvida, uma boa despedida saber
a sua obra no mesmo lugar de grandes nomes internacionais, de
resto, como o seu.
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artista define. Não é um acto de performance por si próprio, como
também não é fotografia, nem desenho, nem pintura; é uma procura, é um conjunto de reflexões e acções que dão como resultado
uma interdisciplinaridade que é a marca forte do seu percurso.
“É uma operadora estética que já não produz obras de arte propriamente ditas, mas, sim, documentos (fotográficos, filmatográficos, gráficos) sobre uma actividade própria” afirmava Ernesto
de Sousa, no catálogo da Gulbenkian de 1982.

Verónica de Mello, REDE art agency

Courtesy Galeria Filomena Soares

"A cadeira branca". 2003
Fotografia a preto e branco/ Black
and white photography. 154×104 cm

"Para um reconhecimento interior", 1976. Nove fotografias a preto e
branco e acrílico azul | Nine black and white photographies and blue
acrylic. 189×159 cm

Adeus, Helena. A
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the performance appears as an element of work, a tool for thinking
and producing the narrative sought after, to ‘tell’ a story defined
by the artist herself. It isn’t a performance act in itself, just as it
isn’t a photograph, nor drawing, nor painting; it is a quest, a set of
reflections and actions that lead to an interdisiplinarity which is the
hallmark of her career.
“She is an aesthetic operator who no longer produces works of art,
strictly speaking but, rather documents (photographic, filmatographic, graphic) about a unique activity”, stated Ernesto de Sousa,
in the 1982 Gulbenkian catalogue.

"Dentro de mim", 2000. Fotografia a preto e branco/ Black and white photo, 102×110 cm.

I

was impressed with my reaction to the unexpected death of
Helena Almeida last September. To paraphrase Pedro Cabrita
Reis, “The history of the world is told by artists” and the universe
of many of us can be connected to artists, their works that we live
with, in our real or imaginary world, and that tell the stories of our
lives. I decided, a few minutes after learning of her departure, that I
would write an open letter of farewell, being the least I could do for
an artist that had taught me so much.
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Helena Almeida represented Portugal at the Venice Biennial in
1982 and 2005, in the São Paulo Biennial in 1979 and the Sydney
Biennial in 2004. She had a career of five decades of work behind
her, with her first individual exhibition held at Galeria Buchholz
in 1967, at that time, already accompanied by her husband’s – the
architect and sculptor Artur Rosa – works and complicity, the man
that photographed this artist’s body in black and white in her studio
in Campo de Ourique, in Lisbon. The same studio that had once
belonged to her father, the sculptor Leopoldo Almeida, and which
Helena had visited since she was a child.
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From an early age, her œuvre became a part of my imagination and
my life. The birth of my first daughter was marked by a screen-print
by Helena Almeida, with the poem by Pedro Tamen: “Disseste: o
Sol nasceu | Foi então que o sol verdadeiramente nasceu (…)” [“You
said: The sun has risen | Then, indeed, the sun did truly rise (…)] ”
What most interested and attracted me in her work, was the poetic,
performative character of construction in space and the study of the
body, in a gesture of intimacy and emotional tension. The œuvre
of Helena Almeida, is a succession of layers of events that comprise
the final object: the drawing, the study, the private performance
of controlled gestures, the gaze of the camera, the intervention of
drawing or painting, over a photographic support. In these ‘layers’,

In her legendary studio, we find a studio that is a performance
space, as well as the place and process for artistic creation. It is not
just a peaceful work space but, also a place where Helena Almeida
questions the stereotype of the studio, in order to question the stereotype of artistic languages, consequently questioning the nature
of painting as a product of the studio space.
A specific place that can be anywhere and, in the words of Delfim
Sardo, “All of us have been in Helena Almeida’s studio, even if we
have never been there, because all of us are, in some obscure part
of our memory, that camera that cuts a slice of a habitability.” It was
also on the floor of this same studio that the curator Delfim Sardo
reflected on in 2004, in the major exhibition that he dedicated to
the artist at the Centro Cultural de Belém (CCB) that year, called Pés
no Chão, Cabeça no Céu (Feet on the ground, head in the sky).
Similarly, about her studio and the relationship with place, the video A Experiência do lugar II from 2004, offers a private performance
in which she wanders around her studio, always on her knees, is a
work that reflects on the experience of herself, of the world and the
experience of art. This video was part of the exhibition Escala 1:1,
which I curated for the Ministry of Culture of Spain, in 2018, about
the relationship of scale in artists’ work. It was at this exhibition in
Madrid that I received an SMS message congratulating me on my
work and on the assembly of the exhibition; and I didn’t know that
this would be the last time we would be in touch. Helena Almeida
had been following ProjectoMap - Map of artists in Portugal, a
project that I had co-founded in 2009 and which shows the interpersonal relationships of artists, through a web that was constantly
growing, and in which each artist nominates another two artists.
Almeida was nominated by Pedro Cabrita Reis and then, she nominated José Pedro Croft and João Onofre. To our delight, she later
wrote us a letter in which she said she felt honoured to belong to
this project. But the honour was all ours.
In Portugal, her last anthological exhibition was held in Serralves in
2016, Helena Almeida: My work is my body, my body is my work. In
Lisbon, her last exhibition was O Outro Casal (The Other Couple).
Helena Almeida and Artur Rosa at Fundação Museu Arpad Szenes
- Vieira da Silva and like an act foretold, it was a farewell without
being aware of it, an exhibition of the registers where she appears
with her husband, and which showed this couple that many of us
regarded as idyllic and special.
Until the 4th of November this year, during 2018, works by Helena
Almeida share a space with works by artists such as Mark Rothko,
Bridget Riley and Gerhard Richter, in the Tate Modern, London, a
fact that delighted the artist due to “being in good company.” It is,
without a doubt, a good farewell knowing her work was in the same
place as important international names, just like hers.
Farewell, Helena. A

Anish
Kapoor

Céu e Terra
Heaven and Earth
anishkapoor.com

Aventurámo-nos num passeio no Jardim de Serralves para
visitar aquela que é a primeira exposição individual em
Portugal de Anish Kapoor (Mumbai, 1954), nome mítico da
arte contemporânea, e um dos escultores mais conhecidos
da contemporaneidade.
Neste percurso, encontramo-nos com Sky Mirror, uma obra que já foi
apresentada nos mais conhecidos museus e jardins do mundo. Posicionado numa parte mais recatada do jardim romântico, no centro de um
pequeno labirinto em buxo baixinho, está esta obra que é um espelho
côncavo de aço inoxidável e que parece trazer o céu até à terra; com
alguma sorte, conseguimos encontrar-nos espelhados no côncavo da
própria peça. Aqui parece, de facto, haver um encontro perfeito entre
obra e lugar para ambos entrarem num diálogo poético entre si.
Integrando as quatro grandes esculturas no jardim, está também a
espectacular Sectional Body preparing for Monadic Singularity, uma
obra que já esteve nos jardins do Palácio de Versalhes em 2015 e agora marca com sete metros de altura impressionantes o passeio principal para o edifício do museu. Reconhecível de imediato, como peça de
Kapoor, pelo encarnado vivo que cobre as paredes de PVC erguidas
sobre uma estrutura cúbica metálica, fazemos de imediato a ligação
com outras obras, como as grandes comissões para a Tate Modern,
The Unilever Series em 2002, e a obra Leviathan na Monumenta no
Grand Palais em Paris, em 2011. De escala monumental e em tons de
encarnado tornaram-se ícones da obra do artista.

AR T I ST w i th At t it u de

Curiosas são, por isso, as duas outras obras no parque que permitem
um confronto mais íntimo entre nós e o ambiente que nos rodeia, com
uma escala menor. Seja na obra Language of Birds, onde subimos um
cilindro em betão simples, com uma escada em espiral, a partir do
qual nos é permitido um olhar sobre os prados do jardim até à Quinta
de Serralves, ou na instalação Descent into Limbo. A vista que se apresenta a partir da primeira é grandiosa: um pasto verde, quase a perder de vista, com – naquele dia específico – um pôr-do-sol sublime e
que nos remete para a nossa escala reduzida de ser humano, estando
de pé numa espécie de elevação que nos permite aproximarmo-nos
da perspectiva dos pássaros. Elevados e esmagados pela grandeza
da Natureza, é como nos sentimos. Sentimento que se mantém até
lermos, no aviso, que afinal, não se devia ter subido…
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“A vontade de
criar obras
misteriosas
que nunca
deverão revelar
completamente
o que
pretendem”

“The desire
to create
mysterious
pieces that
should never
reveal their
purpose
entirely”

Alda Galsterer, REDE art agency
Portrait: Courtesy Galerie Kamel Menour
Photos Filipe Braga Courtesy Fundação de Serralves – Museum of Contemporary Art, Oporto.

Um novo confronto e questionamento do corpo e da mente acontece
na última obra do percurso pelo jardim: Descent into Limbo. O que
Anish Kapoor revelou numa entrevista sobre a vontade de criar obras
misteriosas que nunca deverão revelar completamente o que pretendem, adequa-se, também, a esta peça. Um cubo construído, no meio
do jardim e para o qual se tem acesso ao passar uma porta, oculta
um buraco de aproximadamente três metros de profundidade e com
abertura circular igual no chão. Aqui a ideia do vazio confronta-nos
com a nossa atracção pelo abismo. O espaço circular que se abre
por baixo do círculo no chão, pintado a pigmento azul escuro, simula
um espaço infinito. Há quem tenha ‘cedido à tentação’, e caído para
dentro do buraco, fomos alertados quando nos encontrámos na fila
de espera para poder entrar com mais três companheiros de visita.
Dentro do espaço fica o fascínio pela cor da escuridão que envolve o
nosso olhar, e nos deixa com uma sensação estonteante a mirar o suposto vazio… Tentamos descansar a vista no betão cinza e rectangular,
antes de voltar a olhar para o círculo escuro hipnotizador. Isto é que é
sentir-se num “limbo”? A
A exposição ANISH KAPOOR: OBRAS, PENSAMENTOS, EXPERIÊNCIAS, de Anish Kapoor, e
com curadoria de Suzanne Cotter, terá ainda uma quinta obra instalada no jardim até ao fim
do ano, e apresenta no interior do museu uma sala com maquetes de obras realizadas e não
realizadas do artista em escala pequena. A visitar até 6 de Janeiro de 2019.
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We took a walk in the Serralves gardens to explore
the first individual exhibition by Anish Kapoor
(Mumbai, 1954) in Portugal; a mythical name
in contemporary art and one of the best known
sculptors of our time.

A alma e o coração
da cozinha.

During our stroll, we came across Sky Mirror, a work of art
which has been presented in the most renowned museums
and gardens around the world. Positioned in a more secluded
part of this romantic garden, at the centre of a small labyrinth of low box bushes, we find this work which is a concave
mirror of stainless steel which seems to bring heaven to earth;
with a stroke of luck, we manage to find ourselves mirrored in
the concave curve of the piece itself. Here there seems to be,
indeed, a perfect meeting between the work and the setting,
giving rise to a perfect poetic dialogue between each other.
Integrating the four large sculptures in the garden, we also see
the spectacular Sectional Body preparing for Monadic Singularity, a work that has already been displayed in the gardens
of the Palace of Versailles in 2015, and now stands with its
impressive seven metres height on the main path leading to
the museum building. Instantly recognisable as a piece by
Kapoor, because of the raw red that covers the PVC walls rising over a cubic metallic structure, we immediately make the
connection with other works, such as the large commissions
for the Tate Modern, The Unilever Series in 2002, and the work
called Leviathan at Monumenta at the Grand Palais in Paris,
in 2011. With their monumental scale and red tones, they
became icons of the artist’s œuvre.

AR T I ST w i th At t it u de

All the more curious then, are the two other pieces of art in
the park that allow for a more intimate encounter between
us and our surroundings, on a smaller scale. Be it in the work
called Language of Birds, where we climb a cylinder in plain
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Misturadoras e lava-louças da BLANCO.

concrete, with a spiral staircase, from where we can view
the meadows of the gardens towards Quinta de Serralves,
or in the installation Descent into Limbo. The view to be had
from the first work of art is impressive: a green meadow,
that almost stretches out of sight, – on that day – a sublime
sunset which underlines our small human scale, standing up on a type of elevation which allows us to approach
something similar to a bird’s eye view. Elevated and crushed
by the grandeur of nature, is how we feel. A feeling that
remains with us until we read, in the warning notice, that
we shouldn’t have climbed up in the first place…
A new confrontation and questioning of the body and mind
occurs when we see the last work on this path through the
gardens: Descent into Limbo. What Anish Kapoor wrote in an
interview about the desire to create mysterious pieces that
should never reveal their purpose entirely, is also pertinent
to this piece. A cube constructed in the middle of a garden
and which one gains access to by going through a door,
hides a hole of approximately three metres in depth and
with an identical circular opening on the ground. Here the
idea of the void confronts us through our attraction to the
abysm. The circular space which opens below the circle on
the floor, painted with a dark blue pigment, simulates an infinite space. There have been cases of people who ‘gave into
temptation’ and fell into the hole; we were warned about
this while we waiting in the queue so we could go in with
three more visitors. Inside the space, one senses a fascination for the colour of the darkness that envelops our vision
and which leaves us with a dizzying sensation as we gaze
into the supposed void…We try to rest our sight by looking
at the grey and rectangular concrete before looking once
again at the dark and hypnotic hole. Is this what feels like to
be in ‘limbo’? A
The exhibition ANISH KAPOOR: works, thoughts, experiments by Anish
Kapoor, and with the curatorship of Suzanne Cotter, will also include a fifth work of
art to be installed in the garden by the end of the year with maquettes of works on
a small-scale that have and haven’t yet been realised by the artist. Exhibition open
until the 6th of January, 2019.

Tão bom quando algo corresponde exatamente às nossas expetativas,
independentemente de quais forem. As misturadoras e os lava-louças da BLANCO
satisfazem todos os desejos. Tanto faz se há muito ou pouco espaço. Se faz cozinhados,
assados, bolos, lava a louça todos os dias ou não. A BLANCO tem uma solução para
qualquer situação. Mais informação disponível na Internet ou com o agente comercial da
sua zona.

www.blanco-germany.com

www.dake.pt

