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Catarina
Branco
— 
www.catarinabranco181.blogspot.pt
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Vista da exposição ‘A memória viva nasce a cada 
dia, florescendo’, de Catarina Branco, Galeria 
Belo-Galsterer, Lisboa

Exhibition view ‘A memória viva nasce a cada dia, 
florescendo’, by Catarina Branco, Belo-Galsterer 
Gallery, Lisbon.

Catarina Branco by Fernando Resendes C
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Na sua obra, Catarina Branco revisita as tradições 
do recorte de papel, aproveita materiais perecíveis, 
e inspira-se na construção dos tapetes de flores das 
procissões religiosas da sua ilha, como acontece 
na sua peça “Caligrafia”. São vivas e fortes as 
cores que caracterizam as suas obras em geral 
– trabalhos que, muitas vezes, usam o papel e 
nos quais vemos a forte conexão com a vivência 
pessoal da artista dos Açores, onde nasceu em 
1974. A artista recupera assim os hábitos e saberes 
tradicionais, aproximando-se de artistas como a 
alemã Rosemarie Trockel que também usa técnicas 
que partem do campo do artesanato (“arts and 
crafts”). Catarina relaciona-se no seu trabalho com 
estes processos que são “realizado[s] em privado, 
que requer[em] muita paciência e atenção a cada 
pormenor. Trata-se, pois, da beleza da fragilidade. A 
esse trabalho sobre memórias factuais e emocionais, 
e à apropriação delas, acrescento novas leituras e 
possibilidades de interpretação, impedindo que esse 
imaginário nos escape e fique no esquecimento.” 
(Entrevista da artista com Alda Galsterer)
REDE art agency / www.redeartagency.com

In her work, Catarina Branco revisits the traditions 
of papercutting, exploiting perishable materials and 
finds inspiration in the making of flower carpets 
for the religious processions on her island, as 
seen in her piece ‘Caligraphy’. The colours in her 
work are typically vibrant and strong – with her 
pieces generally using paper and revealing a strong 
connection between the artist’s personal experiences 
in the Azores, where she was born in 1974.   It 
is through this work that she revives traditional 
customs and wisdom, evoking similarities with 
artists such as Rosemarie Trockel from Germany, 
who also uses artisanal techniques derived from 
Arts and Crafts. Through this work, the artist 
establishes a relationship with these processes that 
are “carried out in private, requiring a lot patience 
and attention to each and every detail. The beauty 
here is found in the fragility. I add new readings 
and possibilities of interpretation to this work 
based on factual and emotional memories and 
their appropriation, preventing these images from 
escaping and being lost to forgetfulness.” 
(Interview with the artist by Alda Galsterer)
REDE art agency / www.redeartagency.com

Trama de Luz #1, 2014
Papel recortado à mão/Hand 
cut paper
65 x 45 cm

Trama de Luz, 2014
Papel recortado à mão/Hand 
cut paper
65 x 45 cm
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REDE: Como surgiu o Fórum no âmbito da Fundação Eugé-
nio Almeida em Évora?
Filipa Oliveira: O Fórum surgiu em 2002, com uma programação 
algo diferente da que hoje tem e também num edifício mais pe-
queno, tendo como objectivo dar sentido à missão da Fundação 
Eugénio de Almeida de contribuir para o desenvolvimento cul-
tural, educacional e social da região. A Fundação Eugénio de Al-
meida quis dotar a cidade de uma infraestrutura multifuncional 
que pudesse contribuir para a requalificação de Évora, em par-
ticular do seu centro histórico. Em 2013 foi inaugurado o novo 
Fórum, já no Palácio da Inquisição, e agora como um centro de 
arte e cultura contemporânea. A missão inicial continua a ser o 
nosso alicerce.

REDE: How did the Fórum emerge within the sphere of the 
Eugénio Almeida Foundation in Évora? 
Filipa Oliveira: the Fórum was created in 2002, with a program-
me of events that was somewhat different from what it does 
nowadays and also in a much smaller building, with the objective 
of making sense of the mission of Fundação Eugénio de Almeida 
to contribute to the cultural, educational and social development 
of the region. 
Fundação Eugénio de Almeida wanted to provide the city with a 
multi-functional infrastructure that could contribute to the rede-
velopment of Évora, especially its historical centre. In 2013, the 
new Fórum was inaugurated, this time in the Palace of the Inqui-
sition, but this time as a centre for contemporary art and culture. 
The original mission still provides the foundation for all we do.

Um lugar para pensar 
e repensar o património
A Place for thinking about 
and rethinking heritage

Dia 23 de Janeiro Alda Galsterer e Verónica 
de Mello estiveram na inauguração de 
três exposições que marcaram o início 
do segundo ano de programação do 
Fórum Eugénio de Almeida em Évora. 
Falaram com Filipa Oliveira, directora 
do Fórum, um espaço catalisador de 
arte contemporânea no centro de uma 
cidade que celebra o 30.º aniversário 
da sua nomeação como Património da 
Humanidade pela UNESCO.

On the 23rd of January Alda Galsterer and 
Verónica de Mello were at the inauguration 
of three exhibitions that kicked off the 
beginning of the second year of the 
programme of Fórum Eugénio de Almeida 
in Évora. They spoke to Filipa Oliveira, the 
director of the Fórum, a space that acts as a 
catalyst for contemporary art in the centre 
of this city that is currently celebrating 30 
years since it was awarded UNESCO World 
Heritage status. 

Instalação de 
António Bolota

Curadora/curator Filipa Oliveira

REDE: Na primeira carta que escreves, na exposição “O 
Museu a Haver”, fá-lo de uma forma muito directa e deter-
minada e convidas-nos a sonhar com um novo museu. Que 
museu é esse? E como se tem relacionado a cidade de Évora 
este novo formato que propões?
FO: Ao convidar cada visitante, cada habitante de Évora a sonhar 
um museu, eu não queria definir que museu era este. E continuo 
sem o querer fazer porque acredito que este deve ser o lugar da 
pluralidade de vozes, da abertura, um lugar verdadeiramente da 
comunidade. A cidade de Évora tem vindo a densificar a sua rela-
ção com o Fórum. Tenho total consciência de que ainda há muito 
para ser feito neste sentido, mas cada vez mais sinto a cidade a 
responder aos nossos desafios e a querer fazer parte deste projec-
to. Estamos todos juntos a fazer caminho.

REDE: In the first letter you wrote, in the “O Museu a Ha-
ver” exhibition, in a very direct and determined way and you 
invited us to imagine a new Museum. What kind of museum 
is this? And how has this new format you proposed related to 
the City of Évora?
FO: By inviting each visitor, each inhabitant of Évora to dream 
about a new museum, I didn’t want to define what kind of mu-
seum this would be. And I still don’t want to because I believe 
that this should be a place for a plurality of voices, a place that 
genuinely belongs to the community. The city of Évora has been 
strengthening its relationship with the Fórum. I am totally cons-
cious that there is still a lot to be done in this respect, but I am 
aware that the city is increasingly responding to our challenges 
and wants to be part of this project. We’re all in this together.

 Joaquim Carrapato cortesia Fórum Eugénio de Almeida • Michael Bieberstein    Alda Galsterer e Verónica de Mello 

Obra de Reto Pulfer (foto de cima)
Pintura de Michael Bieberstein (foto de baixo)
©Michael Bieberstein
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REDE: Como vês o teu papel de directora artística no 
Fórum? O que muda quando mudamos o nosso ponto de vis-
ta? O Fórum consegue impor-se como elemento catalisador 
de cultura na zona de Évora?
FO: O meu papel como directora artística do Fórum é exacta-
mente transformar este centro de arte num catalisador cultural 
da cidade, da região. É um projecto a longo prazo; não se trans-
forma um lugar com uma exposição, não se mudam hábitos cul-
turais num mês ou em poucos meses. Para verdadeiramente ser 
um trabalho diferenciador, tem que ser um trabalho com tempo 
e no tempo. Um trabalho quase de conta-gotas. Contudo, temos 
crescido muito neste primeiro ano que estou aqui, sobretudo 
crescido nas pessoas que acreditam neste projecto e o sentem 
como essencial para a cidade. 

REDE: A partir do manifesto ou filosofia do Fórum entende-
-se o museu, não só como um espaço de apresentação, bem 
como um espaço de formação e aprendizagem. Acreditas 
que a arte contemporânea precisa de mediação?
FO: Acredito muito na mediação. Acredito profundamente no ser-
viço educativo de um museu, acho que é um elemento fundamen-
tal para enraizar o museu na comunidade. Tenho consciência de 
que as linguagens que propomos são, por vezes, difíceis, ou pelo 
menos exigentes, e o serviço educativo tem o papel de desconstruir 
essas linguagens, aproximando os nossos desejos dos da comuni-
dade mais próxima. Acredito ainda que as actividades paralelas 
densificam e complementam as propostas das exposições. Dão- 
-lhes novas e diferenciadas leituras. Trata-se, mais uma vez, de ter 
uma voz plural. 

REDE: How do you interpret your role as artistic director of 
the Fórum? What changes when we change our point of view? 
Has the Fórum managed to impose itself as a catalysing ele-
ment for culture in the Évora area?
FO: My role as artistic director of the Fórum is precisely to trans-
form this art centre into a cultural catalyst for the city and its re-
gion. It is a long-term project: places aren’t transformed with just 
one exhibition, cultural habits aren’t changed in just one month 
or even a few months. In order to be a genuinely transformational 
project, the work has to be carried out with plenty of time and in 
time. It’s almost painstakingly slow. Even so, we have grown so 
much during this first year I have been here, particularly among the 
people who believe in this project and feel it is essential to the city. 

REDE: According to the manifesto or philosophy of the 
Fórum, the Museum is not just a space for exhibits, it is also 
a space for training and learning. Do you believe that con-
temporary art requires mediators?
FO: I profoundly believe in mediators. As I similarly believe in 
the education services of museums; I feel it is a fundamental 
element to root museums firmly in their communities. I am 
aware that the languages we propose are sometimes difficult or, 
at least, demanding, and the educational service plays the roles 
of deconstructing these languages, bringing our desires closer to 
those of the closest community. I also believe that parallel activi-
ties improve and complement the proposals of our exhibitions. 
They offer new and different interpretations. Once again, this is 
all about the plurality of voices. 

Obra de Reto Pulfer 

REDE: Como vês as exposições de Reto Pulfer e Michael Bi-
berstein (já falecido), e de António Bolota, presentes até 1 de 
Maio de 2016 na programação do Fórum?
FO: Estas três novas exposições abrem um novo ano de pro-
gramação do Fórum Eugénio de Almeida que tem como tema 
central as celebrações do 30.º aniversário da nomeação de Évo-
ra Património da Humanidade pela UNESCO. Toda a progra-
mação vai reflectir de formas muito diferentes e plurais sobre o 
que podemos considerar património e quais as nossas respon-
sabilidades relativas a este património comum. Estas primeiras 
exposições são três visões muito diferentes do que podemos 
considerar património: as tradições locais e ancestrais de cons-
trução como a taipa, no caso da exposição do António Bolota; a 
memória das coisas, do lugar em si, e do próprio legado artístico 
como património no caso das exposições do Reto Pulfer e do 
Michael Biberstein. ◈

REDE art agency / www.redeartagency.com

REDE: How do you see the exhibitions of Reto Pulfer and 
(the late) Michael Biberstein and António Bolota, compri-
sing the programme of events until 1st May at the Fórum?
FO: These three new exhibitions open the programme for this 
new year at Fórum Eugénio de Almeida, with the central theme 
being the celebrations of the 30th anniversary of the nomination 
of Évora as UNESCO World Heritage. All the events on the pro-
gramme will reflect on, in many different and varied ways, what 
we can consider to be heritage and what our responsibilities are 
in relation to this common heritage. These first exhibitions offer 
three very different visions of what we can regard as heritage: 
local and ancestral traditions of building using wattle and daub, 
in the case of António Bolota; the memory of things, of places 
themselves and of the artistic legacy itself as heritage as seen in 
the exhibitions of Reto Pulfer and Michael Biberstein. ◈

REDE art agency / www.redeartagency.com

Obra de Reto Pulfer 
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