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Inventários do Polimórfico

Inventories of the Polymorphous

1. Time in motion
Receiving documentation on the work of Joana

Vasconcelos — unlike submissions sent by other
artists or institutions, which often come close to a
tainted gift, or worse, pure poison — is an exhilarat -
ing experience. The artist’s iconography comes
complete with sound and film. Instead of photo -
graphic reproductions, there are short clips in which
each piece is juxtaposed with a brief narration, a
setting in which it “performs”. In Wash and Go
(1998), two huge structures beat time, draped in
brightly coloured women’s tights. Side by side,
these “drums” — the reference is to a car wash —
spin to the beat of a pop song, twirling their multi -
coloured fringes. The artist enters, strokes and leaves
this mechanical ballet, giving you all the details you
need to understand the size and scale of the work.
As for duration, the raw material of the video record,
it proposes, through metonymy, a set division of
time for our approach, as for all the viewers: a mini -
mum viewing time is here necessary and cor -
responds to that of the action. In her interviews, the
artists actually speaks of
her work as “generating
time”:1 what this piano, en -
cased in crochet doilies, or
this television set, com -
pletely wrapped in lace
casing, need effectively or
mentally, is space of time:
the time for listening, or at least for what is similar
to listening, when space becomes time.

1. O tempo em movimento
Receber documentação do trabalho de Joana

Vasconcelos — ao contrário do que se passa com
as enviadas por alguns artistas ou instituições, que
relevam por vezes do presente envenenado ou pior,
envenenador — tem qualquer coisa de francamente
jubilatório. A iconografia da artista chega-nos, com
efeito, sob forma fílmica e sonora. Não são reprodu -
ções fotográficas, mas pequenos vídeos nos quais
cada obra se apresenta com uma narração breve e
minimalista, mostrando-se “em perfor mance”. Em
Wash and Go (1998), duas grandes estruturas, com -
ple tamente cobertas de colãs de mulher de todas
as cores, marcam o compasso. Agitados, um ao lado
do outro, por um movimento de rotação circular as -
sociado ao ritmo de uma can ção pop, estes “tambo -
res” — a referência é, aqui, a lavagem mecânica —
fazem rodar as suas franjas multicores. A artista
entra, acaricia e sai deste bailado mecânico e, no
mesmo acto, fornece todos os elementos necessá -
rios à percepção da dimen são, da escala da obra.
Quanto à duração, que constitui a própria matéria
do registo videográfico, propõe-se, por metonímia,
integrar uma periodiza ção na nossa abordagem,
bem como na de todos os espectadores: é aqui ne -
cessário um tempo de visio -
 namento mínimo, que é o
da acção. Nas suas entre -
vistas, a artista chega a fa -
lar do seu trabalho como
“gerador de tempo”;1 o que
este piano, envolvido num

1 “Trata-se de gerar tempo.”
Vide RUBIO, Agustín Pérez,
“Do micro ao macro e vice-
-versa. Uma conversa entre
Agustín Pérez Rubio e Joana
Vascon celos”, in Joana Vas -
concelos, Lisboa: ADIAC Por -
tugal, Corda Seca, 2007,
p. 42.

1 “It’s about generating time.”
Vide RUBIO, Agustín Pérez,
“From Micro to Macro and
Vice-versa. A Conversation
between Agustín Pérez Ru -
bio and Joana Vasconcelos”,
in Joana Vasconcelos, Lisbon:
ADIAC Portugal, Corda Seca,
2007, p. 163.
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55 The works Vasconcelos offers to viewers are
obviously performing. Even when she uses every -
day objects — ties or magnifying mirrors, sports
trophies or coloured plastic cutlery, OB hygienic
tampons or empty bottles of POP champagne —
we know, immediately, that the acts accompanying
them (collecting, presenting or filming them) have
to do with a different use: a use which doesn’t
actually use them, which doesn’t wear them out but
which programmes them in an infinite repetitiveness
by grounding them in artistic practice.

For example, Burka (2002)2 is a pile of fabric
topped by the (in)famous
veil in blue embroidered
material, with the netted
face grille allowing the
wearer to see out without
any of her features being
discerned. Using a pulley,
the piece is lifted up to a
more than human height,
suggesting the vertigo of
hanging; then, before reach -
ing loudly the floor, drops
silently, revealing the variety
of fabrics (which include a piece of US army ca -
mouflage) in which it is crafted, referencing other
clothes, other uniforms, other modes of repetition
of a situation called “tradition”. And then the ope -
ration starts over, because it’s the repetition that
makes the performance. According to the psycho -
analyst Joan Riviere, all forms of masquerading
womanliness — and why not include the burka in
that category? — are ways of reassuring men of
the bipolarity of the world, an artifice for dissimu -
lation used in public, professional or political space
“to keep anxiety at bay and to avoid the dreaded
vengeance”.3 The performance of the up and down
movement of this collection
of veils produces simulta -
neously a spectacle, an
ima ge seeking to attract our
gaze, and a puzzle, which
seeks to undo it.

With Vasconcelos, the
movement is often part of the installation itself. I’m
thinking of course of the route travelled in
www.fatimashop (2002), on the journey to the Fá -
tima sanctuary on an old-fashioned three wheeled
motorcycle; and also of Passerelle (2005), in which
a motorized rail (like those found, for example, in
dry cleaners’, another allusion to clothing and to
the repetitive occupation of washing) conveys a
number of faience dogs suspended by their
leather collars. The animals knock noisily against
themselves, breaking loudly. Ponto de Encontro
(Meeting Point, 2000) also features a structure

adorno em croché, ou este aparelho de televisão
também inteiramente reves tido por uma cobertura
rendada, efectiva ou men talmente requerem, é um
espaço de tempo: o da escuta ou, pelo menos,
o que se assemelha à es cuta, quando o espaço se
torna tempo.

As obras propostas por Vasconcelos estão,
à partida, em representação. Ainda que possam ser
objectos quotidianos — gravatas ou espelhos de
aumentar, taças desportivas ou talheres de plástico
colorido, tampões higiénicos OB ou garrafas de
champanhe POP vazias —, sabemos, imediata -
mente, que os actos que os acompanham, quer se
trate da sua acumulação, da sua apresentação ou
ainda da sua captação, re levam de outro uso: um
uso que não os utiliza, que não os esgota, mas pro -
grama-os numa repetitividade infinita ao fundá-los
na acti vidade artística.

Vejamos Burka (2002),2

uma “resma” de tecidos
en cimada pelo célebre véu
bordado azul com a sua
fresta gradeada que per -
mite ver sem que se possa
distinguir traço algum do
rosto. Accionada por uma
roldana, a peça sobe lenta -
mente, atingindo uma altura
não humana, que sugere a
vertigem do enforcamento;
depois, antes de se estate -
lar estrondosamente numa
plataforma, cai silenciosamente, fazendo com que
apareça a diversidade de tecidos que a compõem
(entre os quais um pedaço de camuflado do exér -
cito norte-americano), assim designando outras
peças de vestuário, outros uniformes, outros modos
de repe tição de uma situação chamada “tradição”.
E a ope ração recomeça, porque é a reiteração que
é performativa. Qualquer disfarce da feminilidade
— e porque não faria a burca parte dela? — é, se -
gundo diz a psicanalista Joan Riviere, uma maneira
de tranquilizar os homens acerca da bipolaridade
do mundo, um artifício de dissimulação utilizado no
espaço público, profissional ou político “para afas -
tar a angústia e evitar a vin -
gança temida”.3 A acção
de vaivém, de baixo para
cima e de cima para baixo,
desta acumulação de véus
produz, simultaneamente,
um espectáculo, uma ima -
gem que visa atrair o olhar, e um enigma, que pre -
tende destituir o olhar.

Com Vasconcelos, o movimento faz, muitas ve -
zes, parte da própria instalação. O que, evidente -
mente, nos faz pensar na estrada de www.fatimashop

2 Exemplo que não é esco -
lhido ao acaso. Em França,
no momento em que es -
crevo este texto, foi criada
uma comissão parlamentar
para ponderar uma possí vel
lei que proíba o uso da
burca, enquanto os servi ços
de informação da polícia
recen searam 367 mulheres
que adoptaram o chamado
“véu integral” (da da a pre -
cisão do número, é indubi -
tável que as pes soas em
causa são vigiadas de muito
perto! Se o objectivo da bur -
ca é que a pessoa que a usa
não seja olhada, esse ob -
jectivo falhou...).

2 The choice of this example
is deliberate. In France, as
I write this text, a parliamen -
tary task force has been set
up to look into possible le -
gislation banning the wearing
of burkas, whilst the police
information services have
reported that 367 women
have adopted the “full veil”
(such a precise figure pro -
ves that these people are
subject to close surveillance!
If the purpose of the burka
was to avoid being looked
at, it is now useless…).

3 RIVIERE, Joan, “La Feminité
en tant que Mascarade”
[1929], in Féminité Masca -
rade: Études Psychanalyti -
ques Réu nies par M.-Ch.
Hamon, Paris: Le Seuil, 1994,
pp. 197-213.

3 RIVIERE, Joan, “La Feminité
en tant que Mascarade”
[1929], in Féminité Masca -
rade: Études Psychanalyti -
ques Réunies par M.-Ch.
Hamon, Paris: Le Seuil, 1994,
pp. 197-213.



56

turning around a motorized axis. In this case we
have a merry-go-round, with a modern office chair
set at the end of each arm (to be precise, the seats
themselves are often of the rotating kind). The metal
framework serves as moving showcase and the
function of the seats is proposed and, to a certain
extent, changed by the person who sits down on
them and whose silhouette is pulled into the me -
chanical movement. There is also Fashion Victims
(2001), three strapped, nude dolls that pirouette
slowly like a kinetic totem whilst underneath them
an apparatus with large reels feeds a supply of
coloured thread. The coloured thread is gradually
wound around the dolls, covering them from head
to foot, with their erotic anatomy — feet, hands, sex,
breasts and hair — being the last part to be covered.
This operation results in the action of causing the
dolls to vanish and that of fabricating a form in
coloured threads, which looks as if a clay vase had

(2002), por ocasião de uma viagem ao Santuário
de Nossa Senhora de Fátima num velho triciclo mo -
torizado; faz-nos pensar, também, em Passerelle
(2005), na qual uma linha motorizada circular (co -
mo as que encontramos, por exemplo, nas lavanda -
rias a seco, o que constitui mais uma alusão à roupa
e à ocupação repetitiva da sua lavagem) passeia
cães de faiança pendurados por coleiras de couro.
Balouçando sob a estrutura que suporta os carris,
os cães chocam acidentalmente entre si, partindo-
se ruidosamente. Ponto de Encontro (2000) é, igual -
mente, uma estrutura giratória que se move em
torno de um eixo. A peça é um carrossel, que trans -
porta em cada um dos seus braços uma cadeira
de escritório moderna (precisamente: também ela,
mui tas vezes, giratória). A armação metálica serve-
-lhes de expositor móvel e a função dos assentos
é, de certo modo, proposta e desviada pela pessoa
que neles se senta, cuja silhueta é arrastada pelo

Passerelle, 2005 

The New Art Gallery, Walsall, 2007

[Ver / See p. 163]
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been shaped in a potter’s wheel. In the gallery
where the work was presented, the performance
is filmed after these acts, in front of an audience:
after the thread has been wound around, fallen
down and got tangled up in an animal mass,
a colourful head of hair spreads out on the ground.

But the performative function of her work is not
limited to a mechanical problem. Another form of
narration, also used in documentation files and
catalogues, consists of approaching the work or
showing how it is displayed to the public, during
the opening, or else its daily existence — it is the
case of Cactus (2001), a sculpture in a shopping
mall, or of A Jóia do Tejo (The Jewel of the Tagus,
2008), an event for which the artist decorated the
Belém Tower in Lisbon with a necklace that looks
like Oriental jewellery — an Indian tikka — made
of nautical buoys and cables. Inside the monument,
a woman can be seen opening a shutter, a window,

movimento mecânico. Temos, ainda, Fashion Victims
(2001), três bonecas amarradas, nuas, que descre -
vem lentas piruetas como um totem cinético en -
quanto, por baixo delas, um mecanismo com várias
bobinas solta fios de algodão coloridos. Pouco
a pouco, estes rodeiam-nas, prendem-nas e envol -
vem-nas, gradualmente, até aos cabelos, sen do
a sua anatomia erótica — pés, mãos, sexo, seios
e couro cabeludo — a última a ser tapada. Durante
esta operação, produzem-se simultaneamente
a acção do desaparecer (das figuras) e a do fabricar
uma forma colorida de fios, como a que aparece
no movimento da roda de oleiro que molda um
vaso de barro. No interior do espaço expositivo,
contando com a presença do público, a perfor -
mance é filmada para além destes actos: depois
de os fios terem sido cortados, de caírem e de se
emaranharem como uma massa animal, uma cabe -
 leira multicor espalha-se no chão.

Mas a função de representação das obras não
se limita a um problema de mecânica. Uma outra
forma de narração, praticada igualmente nos dos -
siês de documentação ou nos catálogos, consiste
em tomar a direcção da obra ou mostrar o seu
modo de apresentação, a sua inauguração ou, pelo
contrário, o seu uso quotidiano — é o caso de
Cactus (2002), escultura num centro comercial, ou
de A Jóia do Tejo (2008), tendo a artista, nesta últi -
ma, decorado a Torre de Belém, em Lis boa, com
um colar (um adorno oriental como as tikka india -
nas) feito com bóias e cabos marítimos. Vemos
aqui, no interior do monumento, uma mulher a
abrir uma portada, uma janela, com vista para a
bóia verde que mascara a paisagem habitual. Em
Ópio (2002), é convocado o espaço social e mito -
lógico do futebol. A obra é composta por duas
bali zas. Estas, no entanto, estão acopladas e não
frente a frente. Os seus suportes metálicos foram
ligados por uma rede composta de cordas e rose -
tas em croché multicores, como um campo florido
que forma uma espécie de túnel vegetal sob o
qual passam os convidados.

Nestas instalações, são ainda as pessoas que
fornecem a dimensão das coisas. A recepção da
obra constitui, aqui, um paralelo com a sua confec -
ção e é por isso, sem dúvida, que Vasconcelos
evoca, com orgulho, a construção de um ateliê, que
é decerto um lugar, mas também um conjunto, um
colectivo humano. Melhor, há qualquer coisa de
votivo nesta consagração não religiosa, que nos
conduz, de barco, até uma grande ponte de ferro
no Porto (concebida por Théofile Seyrig, outrora
colaborador de Eiffel) sobre cujo tabuleiro foi colo -
cada uma enorme toalha de mesa, com 35 metros
de diâmetro, feita em croché de algodão. Varina
(2008) atraiu algumas centenas de mulheres, que
participaram no seu fabrico, à inauguração, uma

Fashion Victims, 2001

Bonecas em plástico, fio de algodão, motor, ferro pintado / Plastic dolls,
cotton thread, motor, painted iron
120 x 70 x 70 cm
Colecção particular / Private collection





A Jóia do Tejo [The Jewel of the Tagus], 2008

Montagem / Installation
Torre de Belém, Lisboa / Lisbon, 2008





61 cerimónia acompanhada por cantares tradicionais.
Assim, é associado à imagem o som do trabalho
em comum, daquilo que “passa” de uma pessoa
para outra e de um tempo para outro: o ateliê.
A banda sonora torna-se, então, um objecto no inte -
rior do trabalho. Se o movimento não aparece con -
cretamente na obra, é depois assumido pelas
pessoas, e se ninguém se dispõe a contribuir para
isso, pois bem! Será então a câmara de filmar a pôr
a obra “em andamento”. Um movimento circular
desenrola-se em torno do — já famoso — lustre de
tampões higiénicos OB (A Noiva, 2001-2005) e das
múltiplas Valquírias (2004-2009) penduradas no
tecto. Por vezes, é ainda a música, a voz — da rá -
dio, da televisão — que põe, literalmente, a cabeça
à roda. A escultura constitui um obstáculo, no pleno
sentido do termo, e coloca, portanto, ques tões de
abordagem. Em francês, a expressão tourner autour
(andar à volta), que a arte tridimensional solicita,
possui por sinónimos não a operação precisa,
o círculo perfeito, mas o incerto: para frasear, depen -
der, gravitar, gravitar à volta, borbo letear, insinuar-
-se, girar, voltear… E todos estes termos se tornam
qualidades positivas no trabalho de Vasconcelos.

Talvez pudéssemos encontrar, entre as obras
antigas da artista, formas em paralelepípedo ou
cúbicas — as de uma cama ou de um sofá —, tão
es  quemáticos como uma obra de Richard
Artschwager, mas dotados de um revestimento
composto por blisters de Valium ou de aspirina,
aplicados sobre um tranquilizador fundo verde ou
azul-bebé (Sofá Aspirina, 1997; Cama Valium, 1998).
Encontramos, com o mesmo motivo regular dos
azulejos — as tradicionais peças quadradas de
cerâmica “tipica mente” portuguesas —, blisters,
na circunstância esvaziados dos seus comprimidos,
que cobrem parte das pinturas da série Consumo
(1998). Ou, mais maldosa ainda, a aglomeração de
módulos “à la Donald Judd” — mesmo glacial,
poder-se-ia dizer — em Menu do Dia (2001). Não
nos depara mos apenas com portas de frigoríficos
velhos e am bientadores inseridos em esquadrias
metálicas, de modo a formarem um paralelepípedo
impre ciso, mas também com casacos de diferentes
peles, que se diriam pendurados como nos cabi -
des de um vestiário, quais agentes de violência.
Do mesmo modo, quando David e Chie Hammons
ex põem, em 2007, numa galeria nova-iorquina espe -
 cializada no segundo mercado, seis casacos de
peles em majestade aparente (mas com as costas
mancha das de tinta ou queimadas), o seu gesto é
perce bido como uma punhalada numa arte domi -
nada pelo dinheiro, acrescendo que os artis tas
estipula ram que a exposição não fosse prece dida
de publi cidade, comunicação ou título algum,
e que nada nela fosse posto à venda. Mas o que esta
exposição propõe não é somente uma bofe tada

looking out at the green buoy and which is mask -
ing the normal view. Ópio (Opium, 2002) draws on
the social and mythological domain of football. The
piece consists of two sets of goal posts. However,
these are drawn together and not set against each
other. The metal frames are united by a net structure
made of rope and multi-coloured crochet rosettes,
like a flower field forming an arbour under which
the guests are invited to pass. 

In these installations, it is again people who
confer size on things. The reception of the work is
here a parallel to its making and this is undoubtedly
why Vasconcelos proudly evokes the construction
of a studio, a place, certainly, but also a collective,
a human group. Even better, there is something
devotional in the non-religious consecration which
takes you, on a boat, to one of Oporto’s great iron
bridges (designed by Théofile Seyrig, once a colla -
borator of Eiffel), over which she has thrown a huge
tablecloth, 35 metres in diameter, made in crochet.
Varina (Fishwife, 2008) brought along to the opening
many of the women who helped to make the table -
cloth, to participate in a ceremony accompanied
by traditional singing. This brings together again
the image and sound of working in a group, of that
which “passes” from one person to another and
from one time to another: the studio. The sound -
track then becomes an object within the work.
If movement does not actually appear in the piece,
then people will take care of it, and if no one is
forthcoming, then the filming will put it into motion.

A circular motion wraps itself around the —
already famous — chandelier made of tampons
(A Noiva [The Bride], 2001-2005) and the various
Valquírias (Valkyries, 2004-2009) hanging from the
ceiling. Sometimes it’s also music, the voice —
from the radio or TV — which literally causes heads
to turn. The sculpture creates an obstacle, in the full
sense of the term, and so it asks questions of
approach. In French, the expression tourner autour
(to turn around), that which prompts tridimensional
art, is a synonym not of the precise operation, the
perfect circle, but rather the uncertain: to delay,
depend, gravitate around, flutter, insinuate, turn,
spin… And all these terms become positive qualities
in Vasconcelos’ work.

In the artist’s earliest work, it might be possible
to find cubic or other geometric forms, such as in
the schematic bed or armchair which looks like a
piece by Artschwager but is clad in Valium or
aspirin tablets, against a soothing green and baby
blue background (Sofá Aspirina [Aspirin Sofa],
1997; Cama Valium [Valium Bed], 1998). With the
same repetitive motif, used like “typically” Portu -
guese square tiles, we find blister packs, empty of
their pills, covering parts of the paintings from the
series Consumo (Consumption, 1998). Or, even

A Jóia do Tejo [The Jewel of the Tagus], 2008

Bóias e defesas náuticas, cabos náuticos, estrutura tubular lastrada
Buoys and nautical defences, nautical cables, ballasted tubular structure
1200 x 1300 x 1300 cm
Colecção da artista / Artist’s collection

Torre de Belém, Lisboa / Lisbon, 2008





Ópio [Opium], 2003

Balizas em ferro pintado, croché em fio de polipropileno de cor feito 
à mão, cabos de aço / Goalposts in painted iron, handmade crochet 
in coloured polypropylene thread, steel cables
230 x 700 x 1200 cm 
Colecção / Collection Hotel Quinta das Lágrimas, Coimbra

Hotel Quinta das Lágrimas, Coimbra, 2004





Varina [Fishwife], 2008

Croché em algodão feito à mão, cabos de aço / Handmade cotton
crochet, steel cables
1500 x 3500 cm
Colecção da artista / Artist’s collection

Produção e montagem / Production and installation
Ponte D. Luís I, Porto / Oporto, 2008



66more mischievously, this agglomeration of modules
“à la Donald Judd”, quite literally chilling, in Menu
do Dia (Today’s Specials, 2001). Not only are these
doors of old refrigerators and deodorisers that are
inserted in metal frames, to form an imprecise
geometric form, but there are also coats in different
furs, hanging, as if on cloakroom hooks — it is
these that commit violence. In the same way, when
David and Chie Hammons showed a piece in 2007,
in a New York gallery specialising in the secondary
market, six fur coats apparently in full grandeur —
but with their backs splattered with paint or burnt
— their gesture is perceived as a sticking a knife
into art dominated by money; all the more so as the
artists stipulated that the exhibition should not be
preceded by any publicity or media exposure,
should not have any title and that nothing should
be for sale. But what this exhibition proposes is not
only a slap in the face for the world of dealers and
collectors, it is also a reflection, at a much more
perverse level, on what David Hammons has con -
sistently brought out in relation to institutions: the
beam of constraints, internalized, of course, which
lead him to produce, as an Afro-American man, as
an artistic “genius”, as an Other who should never
be where you expect him, and which determines
his mode of subjectivation. Having become a pro -
jection of the imaginary world of the contemporary
art scene, the artist can only ask how this emer -
gence can take place, the price which has in some
way been paid for it, its effects on the real and the
manner in which, combing a certain type of object
with certain modalities of the subject, it constitutes
the historical a priori of a possible experience…

So with her refrigerator doors, her deodorisers,
her worn, second hand fur coats and the trail of
connotations vis à vis social status and the violence
which these garments convey, Vasconcelos offers
not only an aesthetic commentary on Por tugal’s
and global consumer society, where the rich take
and throw away, as indeed they do every where.
She gets involved. She opens up a field of
investigation into aesthetic strategies, a term that
works much better than career, which is not really
relevant here: what series of decisions do you ma -
nufacture when you are an artist, indeed a woman
artist? What can we expect of Portugal through
her? What specific and universal truths will she
support and bring us? In other words, the “material”
of the work acts as a magnifying mirror for the
institution of art: the artist sets out not from a
“theme”, but from constraints, which are not prohi -
bitions, but become material to be played with.
The plasticity of the work is precisely the game that
interposes itself between a specific situation, a fact,
a relationship of power and a micro-conflict from
everyday life, on one hand, and a generic, sculptural

no rosto dos galeristas e dos coleccionadores; é
tam bém uma reflexão, muito mais perversa, sobre
qualquer coisa que Hammons nunca deixa de
fazer aparecer no que se refere à sua relação com
a instituição: o feixe de coerções, interiorizadas
sem dúvida, que o leva a produzir enquanto ho -
mem afro-americano, enquanto artista “genial”,
enquanto Outro que nunca deve estar onde é es -
perado, e que determina o seu modo de subjecti -
vação. Transformado numa projecção do imaginário
do mundo da arte con temporânea, o artista só
pode questionar quais são as condições dessa
emergên cia, o preço pelo qual, de certo modo, foi
paga, os seus efeitos sobre o real e a maneira
como, ligando um certo tipo de objecto a certas
modalidades do sujeito, aquela constitui o a priori
histórico de uma experiência possível…

Aqui, com as suas portas de frigorífico, os seus
ambientadores, os seus casacos de peles usados
e o seu rasto de conotações quanto ao estatuto
social e à violência que estas peças de roupa sus -
citam, Vasconcelos não propõe, simplesmente, um
comentário estético sobre uma sociedade portu -
guesa e mundializada, na qual os ricos adquirem
e deitam fora, como fazem, de resto, por toda a
parte. Compromete-se. Abre um campo de investi -
gações quanto às estratégias estéticas, termo que
se mostra muito mais adequado do que o de car -
reira, pouco pertinente no seu caso: que séries de
decisões se fabricam quando se é um artista, que
é, aliás, uma artista? O que é que se espera de Por -
tugal, através dela? Que especificidades e que uni -
versalismos vai sustentar e
trazer?4 Noutros termos,
o “material” da obra ofe -
rece, também, um espelho
de aumentar à instituição
artística: o artista não parte de um “tema” mas de
imposições, que não são interditos, mas se tornam
matéria de um jogo. A plasticidade da obra é, pre -
cisamente, esse jogo que intervém entre uma si -
tuação específica, um facto, uma relação de poder e
um micro conflito da vida quotidiana, por um lado,
e uma proposição genérica, escultural, abstracta,
por outro. Assim, o fio narrativo de Una Dirección
(2003), composta por postes de aço inoxidável
ligados uns aos outros por tranças de cabelos sin -
téticos de cores diferentes, produz imediatamente
uma bifurcação, uma dupla ou uma tripla leitura.
Instalada em duas linhas mais ou menos paralelas,
a configuração da estrutura faz referência às técni -
cas de controle ordenado das filas de espera
carac terísticas dos balcões de um banco, de um
serviço administrativo, de uma assembleia de voto,
de uma estação de correios, de um centro co -
mercial, de um local de diversão ou, até, de um
estabeleci mento cultural. Indica, pois, literalmente

4 No original, “(sup)porter”,
vocábulo que suscita um
jogo de palavras [nota do
tradutor].



67 que deve ria existir um caminho privilegiado por
comparação com os demais, mas mostra também
que o privilégio não é, de facto, mais do que uma
norma, uma regra de sociedade, ordenando a
circulação das pessoas em função de crité rios de
eficácia e de segurança. A substituição do veludo
vermelho institucional por cabelos falsos introduz
uma dis rupção neste modelo de governabilidade
bastante cru, mas o ressaltar destes elementos
perturba, de novo, a intricação binária entre ma -
téria animal e “empresarial”. O tempo introduzido
em Una Direc ción não é exactamente, portanto,
o tempo em que se espera, na fila, mas o tempo em
que se com preende: o do indivíduo confrontado
com relações de poder e de dominação que são
também cons titutivas da sua resistência. Nesta
perspectiva, como escrevia mais precisamente
Michel Foucault, a “elaboração e a estilização de
uma actividade no exercício do seu poder e a
prática da sua liber dade”5

consiste em explo rar as mo -
dalidades através das quais
o indivíduo se constitui co -
mo sujeito.

and abstract proposition, on the other. So the nar -
rative thread in Una Dirección (One Way, 2003), built
from stainless steel posts connected by tresses of
synthetic hair in different colours, immediately
offers more than one possibility, a double or triple
reading. Set out in two more or less parallel lines,
the conjunction of the structure references queue
management systems found at a bank counter, an
administrative office, a voting booth, a post office,
a mall, a leisure facility or even a cultural institution.
So it literally indicates that there should be one
route that prevails over others, but it also shows that
this prevalence is only a norm, a social convention,
ordering the circulation of people in keeping with
principles of efficiency and safety. Replacing the
institutional red velvet rope with synthetic hair
disrupts this somewhat disembodied model of
governability: but the unexpected appearance of
that element again upsets the duality between
animal matter and corporate ideology. The time
implicit in Una Dirección is not therefore exactly the
time you wait, in the queue, but rather the time you
take to understand: the time of the individual con -
fronted with relationships of power and domination

5 FOUCAULT, Michel, Histoire
de la Sexualité, Tome 2:
L'Usage des Plaisirs, Paris:
Gallimard, 1984, p. 30.

Una Dirección [One Way], 2003
[Pormenor / Detail ]

[Ver / See p. 144]
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69 which also constitute his resistance. From this pers -
pective, as none other than Foucault wrote, “the
preparation and the stylisation of an activity in the
exercise of its power and the practice of its liberty”4

consists in the exploring of
how the individual cons -
titutes him or herself as a
subject.

2. Time through lace
And now, I know how things worked, when

mother unrolled the little pieces of lace. […] “Shall
we look at them, Malte?”, she would ask, and she
was delighted, as if she was to be made a gift of
everything con tained in the little yellow lacquer box.
Then, so great was her impatience, she couldn’t
unfold the silk paper. It was I who had to do it each
time. But I was also spellbound, when the pieces of
lace appeared. They were wrapped around a
wooden cylinder that was hidden from sight, there
was so much lace around it. And then, we would
unwind it slowly and watch the patterns emerge,
always with a moment of dread when one of them
came to an end. They finished so abruptly.

First came the Italian work, rough pieces with loose
ends, in which all the patterns were repeated quite
obviously, like in a countryman’s garden. And then,
suddenly, we were caught up in a long series of Vene -
tian needle lace, in which we seemed to see cloisters
or prisons. But then a sense of space returned and
in the distance we saw gardens which were more
and more artificial, until everything before our eyes
became dense and tepid, like in a green house: sump -
tuous plants unknown to us, with huge leaves, creep -
ers entwined their branches, as if dizzy from the
height, and the great open flowers of Alençon work
scattered their pollen. Suddenly, tired and troubled,
we were outside and treading the long lengths of
Valenciennes lace and it was winter, a frosty morn -
ing. And next we took the path deep in the snow of
Binche and reached places no one had ever walked
to; the branches reached so singularly towards the
sun; there was perhaps a tomb under there, but we
pretended to each other. The cold was getting
sharper and mother would finish by saying when we
got to the intricate bobbin lace: “Oh! now we’ll get
ice crystals in our eyes” and it was true because
inside us it was extremely warm.

We would sigh at the prospect of having to wind
up the lace again. It was a long job, but not one we
would entrust to anyone else.

“Just imagine, if we had to make them,” Mother
said, and she looked truly alarmed. And in reality
I wouldn’t depict all that to myself. I would surprise

2. Rendados do tempo
Agora também eu sei como era quando a mamã

desenrolava as pequenas peças de renda. […] “Vamos
vê-las, Malte?” dizia ela, e alegrava-se como se fosse
receber de presente tudo o que se encon trava na
gavetinha envernizada de amarelo. E depois nem
era capaz, de pura impaciência, de desembru lhar ela
mesma o papel de seda. Era sempre eu que tinha
de o fazer. Mas também eu me punha todo excitado
quando começavam a aparecer as rendas. Estavam
enroladas num pequeno rolo de madeira que se não
via por causa do volume das rendas. E agora desen -
rolávamo-las lentamente e víamos os desenhos pas -
sar, e assustávamo-nos sempre um pouco quando
uma chegava ao fim. Acabavam-se tão depressa!

Vinham primeiro bicos de trabalho italiano, peças
rijas de desfiados, em que tudo se repetia incessan -
temente, claras e evidentes como num jardim de
camponeses. E depois, de repente, uma longa série
dos nossos olhares ficava gradeada de renda de
agulha veneziana, como se fôssemos mosteiros ou
prisões. Mas o espaço fazia-se de novo livre e o olhar
penetrava longe no fundo de jardins que se torna -
vam cada vez mais artificiais, até que tudo diante dos
nossos olhos se fazia espesso e morno como numa
estufa: plantas pomposas, que nós não conhecíamos,
exibiam folhas imensas, ramagens abraçavam-se
umas às outras como se sentissem vertigens, e as
grandes flores abertas dos pontos de Alençon turba -
vam tudo com o seu pólen. Subitamente, cansado e
confuso, entrava-se na longa pista das Valenciennes,
e era Inverno, de manhã cedo, e havia geada.
E rompia-se através das moitas nevadas das rendas
de Binche e chegava-se a lugares por onde ninguém
tinha passado ainda; os ramos pendiam tão singular -
mente para o solo; talvez houvesse debaixo deles
uma sepultura, mas isso escondíamo-lo nós um ao
outro. O frio cerrava-se cada vez mais contra nós, e,
por fim, quando chegavam as pequenas e finíssimas
rendas de bilros, a mamã dizia: “Oh! agora ficamos
com flores de gelo nos olhos”, e assim era na ver -
dade porque dentro de nós fazia muito calor.

Com o enrolar de novo ambos suspirávamos; era
um trabalho longo, mas não o queríamos confiar
a ninguém.

“Ora imagina o que seria, se tivéssemos nós que
as fazer”, dizia a mamã, com um ar verdadeiramente
assustado. E eu, de facto, não podia imaginar. Sur -
preendi-me a pensar em pequenos animais que fiam
constantemente e que, em compensação, se deixam
em paz. Mas não: eram mu -
lheres, naturalmente.6

A experiência referida
por Rilke n’Os Cadernos
de Malte Laurids Brigge
explora esse momento do

6 RILKE, Rainer Maria, Les
Cahiers de Malte Laurids
Brigge [1929], Paris: Le Seuil,
1944, pp. 197-213 [utilizou-
-se a tradução de Paulo Quin -
tela de Os Cadernos de Malte
Laurids Brigge, Porto: Edito -
rial Inova, s. d.. Nota do
tradutor.]

4 FOUCAULT, Michel, Histoire
de la Sexualité, tome 2;
L'Usage des Plaisirs, Paris:
Gallimard, 1984, p. 30.



70desenrolar das rendas, esse movimento, entre
aparecer e desaparecer, em que — como ele
escreve — as rendas encerram os nossos olhos
numa grade e nos tocam. Estamos do outro lado
dessa grade que furta à vista o rosto das mulheres.
Nestes rendados, estrutura repetitiva mais do que
motivo, houve quem pensasse ver uma metáfora
do texto poético ou, mais abrangentemente, da
obra, da transformação “videográfica” que esta
propõe à natureza, e que se torna cada vez mais
artificial. Não é anódino que as peças de renda,
sob a pena de Rilke, caibam “naturalmente” às
mulheres. O rendado contra
a grade e o ponto de cro -
ché contra o ponto, a linha e
o plano7 dividiram, na cul -
tura europeia, dois universos.

É que a história da arte
— que não é, sem dúvida, neutra, e que constrói as
normas em matéria do que é arte e do que o não
é —, pelo menos no Ocidente, separou as esferas
dos trabalhos de agulha e do tear na maioria das
vezes e projectou-as no interior das categorias
ditas “menores”. Como acontecia com as mulheres
aos olhos da lei: em França, por exemplo, o Código
de Napoleão (1804) subordinava-as ao homem, pai
ou marido, e toda a mulher, considerada portanto
como menor, continuou sob a tutela dos seus pais,
e em seguida do seu marido, até 1965. Daí a equa -
ção operada entre as práticas das artes menores e
os sujeitos menorizados da sociedade. A asso -
ciação conduziu à naturalização, sob a etiqueta da
feminilidade, do trabalho dos rendados, das ma -
lhas, dos bordados, mas também à investigação de
materiais que remetem para a fluidez, as flutuações
cíclicas, a interioridade líquida ou viscosa, o sen -
sual, o gestante, como relevando da experiência
corporal e social de ser mulher. Não que seja natural
que o feminino monopolize a esfera da exclusão e
que a associação mulher menor/artes menores
designe, definitivamente, um território “obscuro”
para a história da arte. Nada neste domínio é óbvio
e a “natureza” nada aqui designa senão o movi -
mento através do qual se formulou uma ligação e
esta foi institucionalizada para além da arte
moderna, incluindo a própria instituição feminista.

Como explica Judith
Butler,8 associar a mulher
ao corporal, o corporal à
matéria e a matéria ao
sexo, nada tem de natural.
Em contrapartida, trata-se
de inverter a proposição e de compreender o
histórico desta naturalização: esta conjunção — na
arte, por exemplo, incluindo-se aqui a própria arte
actual — das mulheres e de formas de arte nas
quais se crê ver designada a materialidade do

myself thinking of small
creatures that would always
run away and then, on their
return, we would let them
rest. But no, it was naturally
of women that I thought.5

The experience that Rilke recounts in The
Notebooks of Malte Laurids Brigge is the moment
when the lace is unwound, the movement, between
appearance and disappearance, when — as he
wrote — they lock our eyes in a mesh and touch
them in a tactile way. We are on the other side of
this grille that removes women’s faces from view.
In this lace, a repetitive structure more than a
repetitive motif, a metaphor is presented for the
poetic text or, more broadly, for the work, the
“videographic” transformation that it proposes for
nature, rendered more and more artificial. It is not
by chance that this lace comes “naturally” to
women in Rilke’s writing. Lace is set against the
grille and crochet work against point, line and
plane6 in a European cul -
ture that has split into two
separate worlds.

As when faced with nee -
dlework and weaving, art
history — which is clearly not neutral and
constructs rules on what constitutes art and what
does not — had most often reacted, at least in the
West, by relegating them to “minor” categories.
Just as women were diminished in the eyes of the
law: in France, for instance, the Napoleonic Code
(1804) subjugated them to men (father or husband)
and all women, being considered as minors, re -
mained entirely in the guardianship of their parents,
and then of their husbands, until 1965. Hence the
parallel drawn between the practice of minor arts
and minors subjects in society. The association was
carried so far as for lace work, knitting and em -
broidery to be naturalised under the label of femi -
ninity, together with research into materials which
refer to fluidity, cyclical fluctuations, liquid or sticky
interiority, sensuality and gestation, as being proper
to the bodily and social experience of woman -
liness. Not that it is natural that the feminine should
monopolise the sphere of exclusion or that the con -
nection between women as minors and minor arts
should designate a “dark” territory for art history.
None of this is necessarily the case, and the “nature”
here invoked refers to nothing else than the move -
ment whereby a connection is formulated and institu -
tionalized beyond the sphere of modern art, includ ing
the institution of feminism.

As Judith Butler7 has ex -
plained, there is nothing
natu ral about associating

7 Alusão evidente ao título do
famoso livro de Wassily
Kandinsky, Ponto e Linha
sobre Plano, publicado em
1926.

8 BUTLER, Judith, Ces Corps
qui Comptent. De la Maté -
rialité et des Limites Discur -
sives du “Sexe” [1993], Paris:
Amesterdam, 2009.

5 RILKE, Rainer Maria, Les
Cahiers de Malte Laurids
Brigge [1929], Paris: Le Seuil,
1944, pp. 197-213 [translation
from the French ver sion].

6 I refer of course to the title of
Wassily Kandinsky’s famous
1926 book Point and Line to
Plane.

7 BUTLER, Judith, Ces Corps
qui Comptent. De la Matéria -
lité et des Limites Discursives
du “Sexe” [1993], Paris: Ames -
terdam, 2009.
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72women with the bodily, the bodily with the material
and the material with sex. Instead, we need to over -
turn the proposition and understand the history of
this naturalization: this assignation — in art, for
example, including the art of today — between
women and forms of art which were thought to
designate the materiality of sex but which in reality
envisage only “the sex of materiality”.

This can easily be grasped if we consider, for
example, the series Pega (Pot Holder, 2002-2007):
pie ces for which the starting point is a handy
house hold item designated in French as manique
(a word that I love) — an oven glove/pot holder,
lined in fabric or leather, designed to protect the
hand against extreme heat and made in a variety
of crochet designs. Vasconcelos’ Pegas are vastly
expanded multicoloured versions, measuring as
much as 2,50 metres wide and 0,5 metres thick,
with a sur face which has been crocheted in co -
loured con centric circles. They are fastened to the
wall at several steel points (eight or sixth) that
recall butcher shop hooks and project out from the
surface like an enormous breast — hence the title
for one of the latest works in the series, which
serves as a kind of nickname: Big Booby (2007).
The chain of signifiers which simultaneously takes
in their title, their form, their manufacture, their
universe of refe rence and their implied resem -
blance when dis played, as well as the taboos or
dangers that these significations induce, constructs
the theatre in which sexual difference is performed.
The norm is cons tructed by this handy solution.

Whether it’s monstrous excrescences of multi -
coloured knitting or statues clad in monochrome
crochet, Vasconcelos not only brings craft — even
local craft traditions such as crochet — into the
world of contemporary art, but she also shows “the
sex” of their materiality. The chubby forms that
develop through the accumulation and juxtaposition
of woven or knitted fabrics have to do with “woman”
or with “womanliness” in their thematic associations
with roundness, volume and touch. In the series
Coração Independente (Independent Heart, 2004-
-2008), the gigantic extrapolations of filigree, heart-
shaped earrings,8 made in plastic cutlery and
manipulated to create a
sort of monochrome lace
in scarlet, black or gold are
also brought into play with
the emotional impact of
three fados sung by Amália
Rodrigues (Estranha Forma
de Vida, Maldição and Gai -
vota) — is not intuition always ascribed to feminine
practice or under standing? Vasconcelos sets out to
conquer the terrain that Rilke describes as “lace”,
in the sense in which lace proposes motifs which

sexo mas que, na realidade, considera apenas
“o sexo da materialidade”.

É o que podemos apreender bem quando con -
sideramos, por exemplo, a série Pega (2002-2007):
obras que partem de um utensílio comum no do -
mínio doméstico — designado, em francês, como
manique (nome que eu adoro). Luva ou quadrado
protector, forrada de tecido ou couro espesso,
a pega serve de protecção à mão em caso de muito
calor ou de fricção excessiva e, evidentemente,
para utilização nas tarefas da cozinha, existindo
vários modelos em croché. As Pegas de Vascon -
celos são versões de várias cores e de grande
escala, atingindo mais de 2,5 metros de lado e
meio metro de espessura, com uma superfície,
realizada em croché, que desenha coloridos cír -
culos concêntricos. Fixam-se à parede em vários
pontos (oito ou seis), que recordam os ganchos do
talho, em aço, e sobressaem dela sob a forma de
um grande seio — daí o título de uma obra recente
da série, que funciona como uma alcunha familiar:
Big Booby (2007). A cadeia significante que englo -
ba, ao mesmo tempo, o seu título, a sua forma,
o seu fabrico, o seu universo de referência e a
semelhança implicada na sua apresentação, mas
também os interditos ou os perigos que as signifi -
cações em causa induzem, constrói o teatro onde
se realiza a diferença sexual. A norma é construída
ao alcance da mão.

Quer no caso das suas excrescências mons -
truosas de malhas multicores, quer no das suas
estátuas revestidas de croché, Vasconcelos não só
institui o artesanato — ou mesmo as tradições arte -
sanais locais, como a do croché — no mundo da
arte contemporânea, como mostra também “o sexo”
da sua materialidade. As formas protuberantes
que se desenvolvem através da acumulação e da
sobreposição de matérias tecidas ou tricotadas
têm a ver com “a mulher” e com “o feminino” pe -
las suas associações temáticas à rotundidade, ao
volume, ao tacto. Na série Coração Independente
(2004-2008), as extrapolações gigantescas dos
corações de filigrana exibi -
dos como brincos,9 obtidas
por meio de talheres de
plástico e trabalhadas de
maneira a comporem uma
espécie de renda mono -
croma vermelha viva, negra
ou dourada, são igualmente
postas em relação com o
impacto emocional de três fados de Amália Rodri -
gues (Estranha Forma de Vida, Maldição e Gaivota).
Não continua a imputar-se a intuição a uma prática,
a um saber femininos? Vasconcelos dá a conquistar
esse terreno que Rilke define como “renda”, no
sentido em que esta propõe motivos, ao mesmo

Big Booby, 2007

Croché em lã feito à mão, malha industrial, poliéster, aço inoxidável /
Handmade wool crochet, industrial knitted fabric, polyester, stainless steel
Ø 270 x 75 cm
Colecção da artista / Artist’s collection

9 Originalmente, os Corações
de Viana do Castelo, que
inspiraram estas obras, eram
assumidos como penden -
tes. Porém, a certa altura,
começaram a ser utilizados,
igualmente, como brincos –
foi o que fez Amália Rodri -
gues, que popularizou este
uso.

8 Originally, the Viana do Cas -
telo hearts, which inspired
these pieces, were worn as
pendants. However, at a cer -
tain point they started to be
worn also as earrings, in a
style first made popular by
Amália Rodrigues.







75 take up the cultural norms governing the formation
and mate rialization of the body.

This is how I would explain the insistent refe -
rence not so much to the kitsch of globalized bric-
-à-brac (of which Jacinto Lageira has written
memorably9) as to certain
traditional decorative art
forms that ornament hou -
ses, public buildings or
gardens. I’m thinking of the animals in faience and
in the statues made in painted cement covered in
handmade cotton crochet, such as Minerva (2005),
A Ilha dos Amores (The Island of Love, 2006) and
Vigoroso e Poderoso (Vigorous and Powerful, 2006),
as well as the works dedicated to the 19th century
Portu guese artist Rafael Bordalo Pinheiro — the
dogs, crabs, lizards and heads of bulls that Vas -
concelos has produced for several years. In A Ilha
dos Amores, for instance, the title but also the sta -
tues of the muses and the luminous globes that
some of them have at the end of their arms over
their heads, which also light up, play with the
aesthetic of “supplying up rebellious matter”, as
described by the Goncourt brothers, Edmond and
Jules, signalling the blossoming of a “unity of the
arts” at the turn of the 19th and 20th centuries. The
Art Nouveau that captivated Europe at the time
represented an attempt to find a style both modern
and international, which could be claimed as na -
tional and artisanal.

In this tradition, the feminine form and feminine
ornament became essential to the vitality of the
decorative arts. In France, for example, the woman
who ornamented both her own body and the
domestic space forming the frame for her life was
cited as the model bride for young men invited to

tempo que põe de novo em jogo as normas cul -
turais que governam a formação e a materialização
dos corpos.

Seria assim que eu explicaria a insistente refe -
rência menos ao kitsch do bric-à-brac mundializado
(aspecto do qual Jacinto Lageira já falou em termos
notáveis10), do que a certas
formas de artes decorativas
tradicionais que ornamen -
tam casas, edifícios públi -
cos ou jardins. Estou a pensar nos animais em
faiança e nas estátuas em cimento pintado intei -
ramente revestidos por croché feito à mão, como
os que encontramos em Minerva (2005), A Ilha dos
Amores (2006) e Vigoroso e Poderoso (2006), bem
como nas obras dedicadas ao artista português
novecentista Rafael Bordalo Pinheiro — esses lo -
bos, caranguejos, lagartos ou cabeças de touro
que, desde há alguns anos, Vasconcelos produz.
Em A Ilha dos Amores, por exemplo, o título, mas
também as estátuas das musas e os globos lumi -
nosos — que, de resto, se acendem — que algu -
mas delas seguram, com os braços, por cima da
cabeça põem em jogo, novamente, essa estética
“de flexibilização da matéria rebelde” que os
irmãos Edmond e Jules Goncourt descreviam, assi -
nalando o surto de uma “unidade das artes” na
passagem do século XIX para o XX. A Art Nouveau
que então invade a Europa, representava a tenta -
tiva de descobrir um estilo moderno e internacional
que pudesse, ao mesmo tempo, ser reivindicado
como nacional e artesanal.

Nesta tradição, a forma e o ornamento femininos
tornaram-se essenciais para a vitalidade das artes
decorativas. Em França, por exemplo, a mulher que
decorava, simultaneamente, o seu próprio corpo

10 LAGEIRA, Jacinto, “Ser
Con  sumido”, in Joana Vas -
con  celos, op. cit., pp. 10-35.

‹ Coração Independente Dourado [Golden Independent Heart], 2004
[Pormenor / Detail ]

[Ver / See p. 184]

Coração Independente Vermelho [Red Independent Heart], 2005

MUDAM – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo /
Luxembourg, 2007

[Ver / See p. 184]
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Vigoroso e Poderoso [Vigorous and Powerful ] , 2006

Leões e bases em cimento, croché em algodão feito à mão / Lions and
bases in concrete, handmade cotton crochet
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Administração do Porto de Lisboa, Lisboa / Lisbon, 2008

9 LAGEIRA, Jacinto, “Being Con -
sumed”, in Joana Vasconce -
los, op. cit., pp. 153-160.







78e os espaços domésticos que compunham o seu
quadro de vida, era citada como modelo de esposa
aos homens jovens, convidados a preferir “uma
jovem mulher que não desprezasse o croché e se
interessasse pela tapeçaria e gostasse do bor -
dado”.11 Uma mulher de -
corativa e uma decoradora
feminina: esta dupla face
tomava, por modelo, a tra -
dição aristocrática e opu -
nha-se à então nas cente
“nova mulher” que apare -
cia na vida pública, também associada às novas
tecnologias da emancipação — como exemplifi -
cado, então, pela bicicleta.

Como demonstrou a historiadora da arte Debora
L. Silverman, o estilo moderno — no qual a ex -
pansão geométrica cedeu à curva serpen teante e
à linearidade efervescente — é tão devedor de
uma doutrina de unidade das artes e de um
regresso à natureza, como da renovação dos uten -
sílios intelectuais indispensáveis à reorientação da
modernidade na direcção
do “interior”.12 A psicologia,
como ciência do íntimo,
aju dou a ligar o estilo mo -
derno a uma identidade de
género: a da “mulher de
interiores”. As artes decorativas feminizam-se,
construindo uma aliança entre orgânico e feminino
e associando a natureza à diferença sexual: privile -
giando o espaço privado da casa, as mulheres são
as inspirações, as consumidoras e, até, as actrizes
do “interior” do novo século.

Silverman estabeleceu, assim, a relação entre a
Art Nouveau — ou, antes, as suas formas sinuosas
e orgânicas — e o discurso “familiar” sobre as
mulheres, que se desenvolveu em simultâneo com
a difusão de conceitos tomados de empréstimo à
neuropsiquiatria. Estes impregnaram-se, então, no
discurso sobre a arte, construindo a associação
entre “a curvatura orgânica das artes decorativas
modernas” e a “palpitação nervosa, ligada à su -
gestão hipnótica e à indu -
ção de estados oníricos”,13

nomeadamente graças ao
duplo prestígio, ao mesmo tempo psiquiátrico e
artístico, do célebre médico Jean-Martin Charcot,
que exerceu uma profunda influência sobre Sigmund
Freud. Assim, a fertilização “interdisciplinar” da
arte, da psicologia íntima e do estilo torna com -
preensível essa construção sexual do eu proposta
pela Art Nouveau. Por outras palavras, o sexo,
como o género, constitui uma categoria normativa,
uma norma cultural e, portanto, histórica, regendo
a própria matéria do discurso sobre a arte. Nada
há de evidente na associação entre as curvas e a

give their preference to “a young woman who was
not above crochet and who interested herself in
tapestry and loved embroidery”.10 A decorative
woman and a female deco -
rator: this duality took the
aristocratic tradition as its
model and set itself against
the nascent “new woman”
who appeared in public life
at this time, associated to the new technologies —
of which the bicycle is an example — of eman -
cipation.

As the art historian Debora L. Silverman has put
it, the modern style, in which geometric expansion
yielded to the serpentine curve and effervescent
linearity, owes as much to the rapidly developing
doctrine of the unity of the arts and a return to
nature as to the renewal of the intellectual tools
required to redirect modernity towards the “inte -
rior”.11 Psychology, as the
science of the intimate,
helped to reconnect the
modern style to a gendered
identity: that of the “indoors
woman”. The decorative arts were feminized, build -
ing an alliance between the organic and the
feminine, associating nature with sexual difference:
emphasis was placed on the private domain of the
home, women serve as inspiration, consumers and
even the actresses of the “interior” of the new century.

Silverman has thus posited the relationship be -
tween Art Nouveau — or rather its sinuous and
organic forms — with the “family-oriented” dis -
course concerning women, which took place at the
same time as the spread of concepts borrowed
from neuropsychiatry. These notions found their
way into discourse on art, forging an association
between the “organic curve of modern decorative
arts” and the “nervous palpitation, through hypnotic
suggestion and the induction of dreamlike states”,12

in particular thanks to the
two hats — those of psy -
chiatrist and artist — worn
by the famous Dr. Jean-Martin Charcot, who had a
notable influence on Sigmund Freud. Moreover,
the “interdisciplinary” fertilization of art, intimate
psychology and style renders comprehensible the
sexual construction of self-proposed by the Art
Nouveau. In other words, sex, like gender, constitutes
a normative category, a cultural norm, governing
the actual theme under lying the dis course on art.
There is nothing obvious about the association
between curves and intimate psycho logy or be -
tween lace and women. Layers of dis course on
sexual difference have accumulated in this history.

Knitting refers similarly to an ambivalent tra -
dition of female art using textiles, as represented,

11 UZANNE, Octave, L'Art et
l'Idée: Revue Contempo -
raine du Dilletantisme Litté -
raire et de la Curiosité,
Paris: edição de autor,
1891-1892, pp. 120-121.

12 SILVERMAN, Debora L.,
L'Art Nouveau en France.
Po litique, Psychologie, et
Style Fin de Siècle [1989],
Paris: Flammarion, 1994.

Ilha dos Amores [The Island of Love], 2006
[Pormenor / Detail ]
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13 Idem, ibidem, p. 17.

10 UZANNE, Octave, L'Art et
l'Idée: Revue Contemporaine
du Dilletantisme Littéraire
et de la Curiosité, Paris:
author’s edition, 1891-1892,
pp. 120-121.

11 SILVERMAN, Debora L.,
L'Art Nouveau en France.
Politique, Psychologie, et
Style Fin de Siècle [1989],
Paris: Flammarion, 1994.

12 Idem, ibidem, p. 17.







81 psicologia íntima, nem entre as rendas e as mu -
lheres. Nesta história, sedimentam-se discursos
sobre a diferença sexual.

Os trabalhos de malha remetem, do mesmo
modo, para toda uma tradição ambivalente de uma
arte têxtil “no feminino”, que se declinaria, na arte
ocidental, com os nomes de Sonia Delaunay, Sophie
Taeuber, Anni Albers, as obras feministas da dé -
cada de 1970, Louise Bourgeois ou Rosemarie
Trockel. A partir dos finais dos anos de 1960, com
efeito, os discursos feministas reuniram num mesmo
vocábulo — “arte têxtil” — as numerosas artistas,
norte-americanas e europeias, que criavam obras
costuradas, tecidas ou feitas com trapos ou fios.
Tratar-se-ia, então, de demonstrar que a arte têxtil
— ou a soft art, segundo a expressão da crítica
francesa Aline Dallier — nasceu do desejo, por
parte das artistas, de procurar uma ligação com as
actividades tradicionalmente reservadas às mulhe -
res, reconsiderando em termos de valor esse tra -
balho ao mesmo tempo artesanal e criativo, que
revaloriza a mão enquanto se aproxima, como no
quilting norte-americano, de uma prática artística
de tipo antropológico. As tomadas de consciência
feministas permitiram decerto às mulheres orgu -
lharem-se de uma tal herança — como nos casos
dos bordados aleatórios de Hessie, dos trabalhos
de malha gigantescos de Raymonde Arcier, do Thé
d'Alice realizado em croché por Milvia Maglione —
ou assinalarem, desde logo, os seus estereótipos,
como em Mes Travaux d'Aiguilles, Album-Collection
n.º 7 (1972), de Annette Messager. A delicada estru -
tura fabricada em croché e pendurada do tecto e
das paredes de uma divisão pintada de negro
compondo um crocheted environment, tem por
referência, segundo a sua autora, Faith Wilding,
as primeiras arquitecturas domésticas das mulheres,
bem como o primeiro domicílio humano, o útero
feminino. E a escolha do croché é, para ela, uma
maneira “de prestar homenagem ao trabalho útil
das mulheres no campo económico e cultural, bem
como de demonstrar a falsidade das distinções
tradicionais entre art [arte]
e craft [artesanato]”.14 Eis,
pois, alguns exemplos entre
muitos outros, escolhidos
ao acaso.

A reiteração destas prá -
ticas da cultura material
não é utilizada, todavia, ape -
nas para abordar ou valorizar uma problemática
“especificamente feminina”. O trabalho que Sophie
Taeuber e Jean Arp realizaram em conjunto entre
1916 e 1918, ou o de Anni Albers, acedendo ao
têxtil por ocasião da sua estadia na Bauhaus a
partir de 1922, possuem a norma moderna da
estrutura em grelha. Albers confessava, de resto,

in Western art, by Sonia Delaunay, Sophie Taeuber,
Anni Alberts, the feminist work of the 1970s, Louise
Bourgeois or Rosemarie Trockel. Since the late
1960s, feminist discourse has brought together
under the same expression — “textile art” —
a large collection of American and European artists
making pieces that were sewn, woven or con -
cocted from rags or thread. The aim was to show
that textile art — or “soft art”, to use the expression
coined by the French critic Aline Dallier — is the
result of women artists seeking a connection with
traditionally female activities, restoring the prestige
of this work which was at once artisanal and crea -
tive, and restoring a respect for handiwork whilst
at the same time, as in American quilting work,
coming close to practising their art in an anthropo -
logical vein. A new feminist consciousness clearly
allowed women to be proud of this heritage — as
we can see in the aleatory embroideries of Hessie,
the gigantic knitted pieces produced by Raymonde
Arcier, the Thé d’Alice fashioned in crochet by
Milvia Maglione… — or to investigate the associated
stereotypes, as in Mes Travaux d'Aiguilles, Album-
Collection n.° 7 (1972) by Annette Messager. The
delicate structure created in crochet and sus -
pended from the ceiling and the walls of a room
painted black, resulting in a crocheted environment,
references, according to its creator, Faith Wilding,
the earliest domestic architectures of women, as
well as the first human domicile, that of the woman’s
womb. And the choice of crochet is for her a way
of “paying tribute to the useful work of women in
the economic and cultural field and also of demon -
strating the wrongness of traditional distinctions
between art and craft”.13 These are just a few exam -
ples from amongst many
more, taken at random.

The reiteration of these
practices from material cul -
ture is not used, however,
only to approach or under -
line a “specifically femi -
nine” issue. The colla borative
work carried out by Sophie Taeuber and Jean Arp
between 1916 and 1918, as well as that of Anni
Albers, who started working with textiles dur ing
her time at the Bauhaus, from 1922 onwards, fea -
tures the modern norm of the mesh structure.
Indeed, Albers explains that she was not at all keen
on the idea of textile at the outset, “because weav -
ing, for me, was effeminate, something on a level
with spinning. But it started to intrigue me more
and more and I found I liked it and… Yes. I under -
stood that the limits and the
discipline of this practice
provided me with a sort of
rail, a guide. I had to work
with a certain possibility,
and potentially go beyond
it, you know.”14

Blup, 2002

Azulejos industriais, fibra de vidro, madeira /
Industrial tiles, fibreglass, wood
210 x 150 x 100 cm
Colecção / Collection Fleiss, Paris 

14 WILDING, Faith, “Mons -
truous Domesticity”, in Susan
bee and Mira Schor (org.),
M/E/A/N/I/N/G – An Antho -
logy of Artists Writings, Theory
and Criticism, Durham, NC:
Duke University Press, 2000,
p. 90.

13 WILDING, Faith, “Mon -
struous Domesticity”, in
Susan bee and Mira Schor
(eds.), M/E/A/N/I/N/G – An
Antho logy of Artists Writ -
ings, Theory and Criticism,
Durham, NC: Duke Univer -
sity Press, 2000, p. 90.

14 Interview with Anni Albers
conducted by Sevim Fesci
at New Haven, Connecticut,
on July 5, 1968 (source: Ar -
chives of American Art,
Smithsonian Institution Wash -
ington, DC) [trans lation from
the French version].





83 The ambiguous perso nality of textile work is
therefore present at first sight, working to prolong
the crisis of identity which opened up sexual
questions in the field of art and its dogma of the
“truth of materials”. Hence a work such as Eva
Hesse’s Ringaround Rosie (1965), with its concen -
tric circles of electrical wire covered in fabric and
encircled, in turn, by a red strip. Half-target and
half-breast, neither target nor breast, the work
vacillates between different identities, haptic and
optic, sexual and geometric, comic and me nacing.
With Vasconcelos’ target breasts (the series Pega)
we could also add to this register of un certain
oscillations the juxtaposition of handmade crochet
work and readymade mechanical weaving. The
example of Hesse, perhaps more than that of
Trockel, stays with me as I look at Vasconcelos’
knitted pieces, elaborations in space which are
almost recognizable in terms of figurability and
which nonetheless evade figurative understanding.
From the Pantelminas (2001-2004) to the Valquírias
through Blup (2002) and similar works, the body is
summoned up but at the same time rejected in the
curves of full forms that imply not only movement
but also bounce and repetition. Torsos, heads, arms,
legs, flight, running, hanging and almost gymnastic
figures, twists, recovery, somersaults: all these
movements and others from the life of the mind,
and still others which are not human, are in fact
implied in the reading of the pieces, whose forms
and colours comply with an abstract logic. So in
Victoria (2008), a large “mourn ing” piece covered
in crochet, knitting, sequins, rubber and other
elements in black — a sort of huge Hydra with
three heads held high and two long appendices
trailing on the ground — that appears to be en -
dowed not with a face but with a bearing, a stature,
a motion (even when immobile), a whole imaginary
world of the body and an epoch that its title
encapsulates and offers up for halluci nation. These
pieces suggest a burlesque quality, deriving from
the porosity between the mechanical and the
organic, and thanks to the play between organs
that are neither real nor entirely fantastical, they
induce a sense of psychic jubilation.

Traduzido do francês por Miguel Serras Pereira.

Translated from the French by Clive Thoms.

que a ideia do têxtil nada lhe agradara de início,
“porque tecer, para mim, era efeminado, tinha a ver
com o fiar. Mas aquilo acabou por me intrigar cada
vez mais e descobri nisso muito prazer e… Sim.
Compreendi que os limites e a disciplina dessa
prática me davam uma espécie de trilho, de guia.
Tinha de trabalhar com uma certa possibilidade e,
potencialmente, ir para além
dela, se me faço entender”.15

A personalidade ambí -
gua da obra têxtil emerge,
assim, desde o primeiro
momento, trabalhando no
prolongar da crise de iden -
tidade que as questões sexuais abriram no campo
da arte e do seu dogma de “verdade dos mate -
riais”. Daí uma obra de Eva Hesse, Ringaround Rosie
(1965): círculos concêntricos de fio eléctrico reves -
tido de tecido e cercados, por sua vez, por uma
faixa vermelha. Meio alvo e meio seio, nem alvo
nem seio, esta peça vacila entre diferentes identi -
dades: háptica e óptica, sexual e geométrica, cómica
e ameaçadora. Com os alvos/seios de Vascon celos
(a série Pega), poderíamos igualmente acrescentar
ao registo destas oscilações incertas a sobrepo -
sição do trabalho de croché feito à mão e a tece -
lagem mecânica ready-made. O exemplo de Hesse,
mais talvez do que o de Trockel, acompanha-me
também quando observo os trabalhos de malha de
Vasconcelos, elaborações no espaço quase reco -
nhecíveis em termos de figurabilidade e que, con -
tudo, escapam sempre à figura. Das Pantelminas
(2001-2004) às Valquírias, passando por Blup (2002)
e obras similares, o corpo é convo cado e, simulta -
neamente, rejeitado nas curvas das formas cheias
implicando não só o movimento, mas também o
ressalto e a repetição. Torsos, cabe ças, braços, per -
nas, voo, corrida, suspensão e figuras quase gím -
nicas, torções, elevações, camba lho tas: todos estes
movimentos e outros que rele vam da vida psíqui -
ca, além de outros, ainda, que não são humanos,
surgem implicados na leitura das peças, cujas
formas e cores obedecem também a uma lógica
abstracta. É o caso de Victoria (2008), uma peça de
grande “luto” revestida de croché, malha, lantejou -
las, borracha e outros elementos completamente
negros — uma espécie de enorme hidra com três
cabeças erectas e dois longos apêndi ces que se
arrastam por terra — que parece dotada não de um
rosto, mas de um porte, de uma estatura, de movi -
mento apesar de imóvel, de todo um imaginário
corporal e de uma época que o seu nome encapsula
e dá a alucinar. As obras libertam, assim, uma qua -
lidade burlesca, que provém da porosidade entre
mecânico e orgânico e, através do seu jogo entre
órgãos que não são nem reais nem completamente
fantasmáticos, activam uma jubilação psíquica.

15 Entrevista com Anni Albers
conduzida por Sevim Fesci
em New Haven, Connecti -
cut, a 5 de Julho de 1968
(Archi ves of American Art
da Smith sonian Institution,
Washington, DC).

Joujoux, 2007

Tricô e croché em lã feitos à mão, malha industrial, tecidos, adereços,
poliéster, cabos de aço / Handmade knitting and crochet, industrial
knitted fabric, fabrics, adornments, polyester, steel cables
450 x 1000 x 1000 cm
Colecção da artista / Artist’s collection

E dançaram para sempre, coreografia de / coreography by 
Clara Andermatt, Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa / Lisbon, 2007
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