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The sculptures of Joana Vasconcelos are complex
and ambitious works. No two of them are con -
ceived, developed or presented based on the
same references, premises, conditions or intentions.
It would be risky, therefore, to try to unify her prac -
tice or refer to it as though it responded formally
to one set of circumstances, interests or concerns.
Neither can we assume that the ideas and con -
cepts with which the artist deals in each work are
always related to or stemmed from closely related
postulates — even though many of those works
take on a familiar “look” which makes each of
them an incontrovertible “Vasconcelos.”

Nonetheless, as Benjamin Buchloch1 claims,
if we consider that the sculp -
ture of the last forty years
has been realized within
institutions of the public
sphere — as objects in
public spaces, where the
works are supposed to assume the traditional
functions of the collective and historical “monu -
ment” — and that of the culture and entertainment
industries — in which it positions itself as an
“object” and “symbol” of an industrial production
that operates in the field of ideological interpella -
tion — it seems evident to me that Vasconcelos’

A escultura de Joana Vasconcelos é uma obra
complexa e ambiciosa, que nunca se concebe,
desenvolve ou apresenta a partir dos mesmos ter -
mos, referências, condições ou propósitos. Assim,
seria um risco tratar de unificar o seu trabalho ou
referirmo-nos a ele como se as suas peças respon -
dessem formalmente às mesmas circunstâncias,
interesses e preocupações, ou como se as ideias e
os conceitos que a artista nelas aborda estivessem
sempre relacionados ou par tissem de pressupos -
tos semelhantes — ainda que muitas das suas obras
assumam um “aspecto” familiar que lhes dariam
um carácter inconfundi velmente “de Vasconcelos”.

Apesar disso, seguindo o raciocínio de Benjamin
Buchloch,1 se considerar -
mos que a escultura dos
últimos quarenta anos se ar -
ti cula entre as instituições
da esfera pública — como
objecto no espaço pú blico,
onde pretende as sumir as funções tradi cio nais do
“monumento” colectivo e histórico — e a indústria
cultural e do espectáculo — onde se posiciona
como “objecto” e “signo” de produção industrial
que opera no campo da interpelação ideológica —,
parece-me evidente que a escultura de Vascon -
celos se tem vindo a debater, precisamente,

When we reach for the banal, we take hold of the good along
with it – the good that is there (open your eyes) right before you.

Walter Benjamin

Anything is possible, but there has to be an exchange with
people, with ideas and places.

Joana Vasconcelos

Quando procuramos alcançar o banal, agarramos o bem que
vem com ele – o bem que está aí (abre os olhos) mesmo à
tua frente.

Walter Benjamin

Tudo é possível, mas tem de haver uma troca com as pessoas,
as ideias e os lugares.

Joana Vasconcelos

1 BUCHLOCH, Benjamin, “Ga -
 briel Orozco: The Sculpture
of Everyday Life” [1996], in
Ga briel Orozco (October Fi -
les), Cambridge, MA: The
MIT Press, 2009, pp. 31-49.

1 BUCHLOCH, Benjamin, “Ga -
 briel Orozco: The Sculpture
of Everyday Life” [1996], in
Ga briel Orozco (October Fi -
les), Cambridge, MA: The
MIT Press, 2009, pp. 31-49.



88output has always resulted from precisely that
debate which explores and questions, within a
discursive context, the ideological. Her strategy,
however, is neither systematic nor programmatic.
Her goals and results respond to a desire to arti -
culate a recuperation and an experience of reality;
a desire conscious of its complete absorption in
the world of mass culture; a paradoxical desire in
opposition to the spaces and stages which increas -
ingly embrace simulation.

Through her open-ended and extraordinarily
versatile work, Vasconcelos has persistently illumi -
nated its relationship to and its insertion into the
area of the marketplace by way of her consistent
manipulation of readymades. In emblematic works
such as A Noiva (The Bride, 2001-2005), Candy
Candy (2006) or Néctar (Nectar, 2006) and its va -
riations, Vasconcelos is paying homage, through
specific allusions, to Duchamp’s all-important con -
tribution to modern sculpture in particular and art
in general. But it has been in her growing com -
mitment to the richness of Portuguese culture, in
the bal masqué that Latin American syncretism
superimposes opposing cultural traditions, and in
the cannibalistic hybridization of Brazilian popular
culture and its modern and contemporary art, that
Vasconcelos’ production achieves an historical
perspective and reflects upon the nature of the
public experience of the object. It is from this point
of departure that the artist follows a trajectory that
responds to contemporary sculpture’s loss of social
and commemorative interaction. 

Distant from the main centres of contemporary
art production, Vasconcelos has taken on the de -
construction and fragmentation of the public space
and the experience of the object within modern
and contemporary sculpture by means of the power
of assimilation and appropriation, hybridi zation,
visual saturation and subrogation which characte -
rize and revitalize those cultures. I believe that her
relationship with Portuguese culture and the work
that she has been doing in historical monuments,
as well as the works based on recognizable po -
pular objects from the aforementioned context,
should be interpreted neither as nostalgic nor as
ways of disparaging, disturbing or destroying a
cultural legacy that the artist could conceivably
consider limiting and oppressive. On the contrary,
in most cases the work is celebratory and provides
an opportunity to look anew upon traditions, monu -
ments and spaces that have lost their signification
or their cultural references, whose existence has
been relegated to the touristic, to the forgotten
memories trunk or the archives of indifference and
bad taste.

It seems obvious to me, nonetheless, that these
works — from Pega #1 (Pot Holder, 2002) and

no contexto dis cursivo que interroga o ideológico.
Sem dúvida que as suas estratégias não são nem
sistemáticas nem programáticas. Os seus objecti -
vos e resul tados respondem a um desejo de arti -
cular uma recuperação e uma experiência do real,
um desejo consciente da sua completa absorção
nos circuitos da cultura de massas e um paradoxal
desejo de contrariar os espaços e cenários cada
vez mais inclusivos da simulação.

Por meio de uma obra aberta e da sua extra -
ordinária versatilidade, Vasconcelos tem vindo a
desmascarar, paulatinamente, a relação e inserção
da sua obra no domínio da mercadoria, partindo
da constante manipulação de ready-mades. Em
obras emblemáticas como A Noiva (2001-2005),
Candy, Candy (2006) ou Néctar (2006) e as suas va -
riações, Vasconcelos reconhece, através de irónicas
piscadelas de olho, a importantíssima contribuição
de Duchamp para a escultura moderna, em par -
ticular, e a arte, em geral. Porém, tem sido no seu
crescente compromisso com a rica cultura portu -
guesa, na dissimulação que o sincretismo latino-
-americano sobrepõe às tradições culturais opos tas
e na hibridez canibalesca das culturas populares e
da arte moderna e contemporânea do Brasil, que
a obra de Vasconcelos acede à sua reflexão histó -
rica e acerca das condições da experiência pú -
blica do objecto, a partir da qual a artista inicia a
trajectória que responde à perda de interacção
social e comemorativa da escultura contemporânea.

Distante dos principais centros de produção ar -
tís tica contemporânea, Vasconcelos aborda a decom   -
posição e a fragmentação do espaço público e da
experiência do objecto na escultura moderna e
contemporânea por via do poder de absorção e
apropriação, da hibridez, da saturação visual e do
deslocamento que caracterizam e revitalizam aque -
 las culturas. Creio que a sua relação com a cultura
portuguesa e as intervenções que tem vindo a
realizar, tanto em monumentos como na manipu -
lação de objectos populares reconhecíveis nesse
contexto, não devem entender-se nem como nos -
tálgicas nem como formas de desacreditar, des -
concertar ou arruinar um património cultural que
a artista supostamente poderia considerar limitado
ou opressivo. Na maioria dos casos, pelo contrário,
a sua obra celebra e é também uma oportunidade
para repensar tradições, monumentos ou espaços
que perderam o seu significado ou os seus refe -
rentes, cuja presença foi relegada para o signo do
“turístico”, para o baú esquecido das recordações
ou para o arquivo da indiferença e do mau gosto.

Não obstante, parece-me óbvio que as suas obras
— desde Pega #1 (2002) e www.fatimashop (2002)
até às mais recentes intervenções como Don  zela
(2007), Varina (2008) e A Jóia do Tejo (2008) — não
pretendem ser, nem propor-se como, recuperação



89 www. fatimashop (2002) through more recent ones
like Donzela (Maiden, 2007), Varina (Fishwife, 2008)
and A Jóia do Tejo (The Jewel of the Tagus, 2008) —
neither pretend to be nor propose an historical
recuperation or a justification. In her works, Vas -
concelos welcomes her country’s past and present
(not merely architecturally and artistically, as we
have seen) in the same way she absorbs that of
other cultures; as though they were ruins or frag -
ments on which to establish the new artistic forms
she composes and makes resorting to a new lan -
guage and the familiar artefacts of the world in
which she lives. This process is similar to that deve -
loped by the incomparable geniality of her famous
compatriot Fernando Pessoa.2 Clearly, in the case
of Vasconcelos, it is not by
means of a polyphony of
alter egos, but rather by a
surprising multiplicity of for -
mal and conceptual modes.

histórica ou reivindicação. Vascon celos acolhe, na
sua obra, o passado e o presente do seu país (e
não só o arquitectónico e o artístico, como já foi
referido), do mesmo modo que ab sorve o passado
e o presente de outras culturas como ruínas ou
fragmentos sobre os quais esta belece as novas
formas artísticas que compõe e realiza recorrendo
à nova linguagem e aos arte factos familiares do
mundo em que vive. Tal como fazia, aliás, o incom -
parável génio do seu cé -
lebre com patriota Fernan do
Pessoa.2 No caso de Vas -
concelos, isto ocorre, evi -
dentemente, não através de
uma polifonia de hete rónimos, mas a partir de
uma surpreendente multi plicidade de registos
formais e conceptuais que, como na prá tica do
primeiro, transformam ma teriais tradicionais e
estilos já mortos, criando uma obra que, por vezes,
parece estranha aos seus próprios conterrâneos.

2 HONIG, Edwing e Susan M.
Brown, “Preface”, in Poems
of Fernando Pessoa, San
Francisco: City Lights Books,
1998, p. 11.

2 HONIG, Edwing e Susan M.
Brown, “Preface”, in Poems
of Fernando Pessoa, San
Francisco: City Lights Books,
1998, p. 11.

Donzela [Maiden], 2007

Palazzo Nani Bernardo Lucheschi, Veneza / Venice, 2007

[Ver / See p. 178]



90As with Pessoa’s prac tice, these modes transform
traditional materials and extinct styles, creating a
body of work that sometimes seems foreign to her
own countrymen.

The conjoining of her elaborate crochet crea -
tions and her appropriation, recuperation and pro -
motion of the ceramics of Rafael Bordalo Pinheiro
(1846-1905), as well as her utilization of lace and
other types of crochet on various iconographic
sculptures, amplify these modes and help clarify
Vasconcelos’ position in relation to what is “Portu -
guese” in particular and popular culture in ge -
neral. I am referring not only to the series of
dedicated to Rafael Bordalo Pinheiro (initiated in
2005), but also to other works such as Matilha
(Pack of Dogs, 2005), Top Model (2005), Euro-Visão
(Euro-Vision, 2005), A Ilha dos Amores (The Island
of Love, 2006) or Família Feliz (Happy Family, 2006).
In all of these works, Vasconcelos clearly articu -
lates her fascination with the intersection of diffe -
rent modes and, by extension, with the intersection
of cultures and the concept of border crossovers,
which serve as a basis for the interchange be -
tween different means of expression, and which is

A conjugação das suas elaboradas criações em
croché e a sua apropriação, recuperação e pro -
moção das cerâmicas de Rafael Bordalo Pinheiro
(1846-1905), bem como a aplicação de croché e
outras rendas sobre variadas esculturas icono -
gráficas, ampliam esses registos e contribuem
para clarificar o posicionamento de Vasconcelos
em relação ao que é caracteristicamente portu -
guês, em particular, e à cultura popular, em geral.
Refiro-me não só à sua série dedicada a Bordalo
Pinheiro (iniciada em 2005), mas também a peças
como Matilha (2005), Top Model (2005), Euro-Visão
(2005), A Ilha dos Amores (2006) e Família Feliz
(2006). Em todas estas obras, Vasconcelos articula,
claramente, o seu fascínio pelo cruzamento de
registos diferentes e, por extensão, pela inter -
secção de culturas e pelo conceito de transfron -
teiriço, a partir do qual diferentes discursos se
interceptam ou um discurso se transforma e con -
tamina outros. Neste sentido, a artista recicla ico -
nografias e linguagens familiares ou estereotipadas
que, em si mesmas, já assumem ou abordam uma
espécie de cliché universalmente reconhecido.
A utilização do croché não será, assim, nem casual

Jardim Bordallo Pinheiro [Bordallo Pinheiro Garden], 2010

Faianças Rafael Bordalo Pinheiro pintadas com vidrado cerâmico / Rafael
Bordalo Pinheiro painted faiences with glazed ceramics
Dimensões variáveis / Variable dimensions
Colecção / Collection Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa / Lisbon

Jardim do Museu da Cidade de Lisboa (instalação permanente) / 
Garden of the City Museum of Lisbon (permanent installation)



Cleópatra [Cleopatra], 2009

Faiança Rafael Bordalo Pinheiro pintada com vidrado cerâmico e croché
em algodão feito à mão / Rafael Bordalo Pinheiro painted faience with
glazed ceramics and hand-made cotton crochet
100 x 70 x 135 cm
Colecção da artista / Artist’s collection





‹ Família Feliz [Happy Family], 2006

Estátuas em cimento, boneco em plástico, tinta acrílica, croché em
algodão feito à mão / Statues in concrete, plastic doll, acrylic paint,
handmade cotton crochet
180 x 190 x 75 cm
Colecção / Collection Nieves Barber, Museo Can Marquès, Palma de
Maiorca / Palma de Mallorca

Registo fotográfico da obra no âmbito do evento “Natal no Chiado 2009”,
Lisboa, 2009 / Photographic record of the work on the occasion of the
event “Christmas in Chiado 2009”, Lisbon, 2009

A Ilha dos Amores [The Island of Love], 2006

Estátuas em cimento, tinta acrílica, croché em algodão feito à mão, globos
em plástico, lâmpadas, sistema eléctrico / Statues in concrete, acrylic paint,
handmade cotton crochet, plastic globes, light bulbs, electric system
220 x 300 x 600 cm
Cortesia / Courtesy Mario Maroner Contemporary Art, Viena / Vienna

Museu da Electricidade, Lisboa / Lisbon, 2006





95 nem arbitrária. É ela própria que o diz: “[...] o
croché [...] é muito mais universal do que pensas.
O croché é português como é alemão, como é
chinês ou mexicano. A identidade do croché é tua
no desenho e no uso da cor. [...] É essa a única
distinção, porque a técnica
é internacional, é uma
linguagem completamente
globalizadora [...]”.3

Além do mais, como já
referi, Vasconcelos explora
o conceito de contamina -
ção cultural, cobrindo ou dissimulando todas e
cada uma dessas peças com a rede desenhada do
croché, como se cada uma delas — sem deixar de
ser o que é, fosse simul taneamente outra coisa —
tivesse sido atacada por algum tipo de vírus ou
parasita ou padecesse de alguma doença
contagiosa. Essa contaminação entende-se, aqui,
como intertextualidade e caniba lismo culturais,
uma espécie de carnavalesco que pressupõe a
impossibilidade nostálgica de um regresso
“desproblematizado” à imaculada e pura origem
nacional. Por outro lado, é na obra que Vasconcelos
intitula, precisamente, Contaminação (2008-2010)
— lentamente desenvolvida e amplia da desde as
Pantelminas (2001-2004) às Valquírias (2004-2009),
que coleccionam recordações por onde viajam —
que essa contaminação se entende, agora, não
apenas relativamente ao objecto, mas também
como contaminação espacial.

Para uma artista que se interessa e preocupa
com o espaço e a arquitectura, Contaminação é a
obra que, finalmente, consegue activar um discurso
do espaço que, definitivamente, se posiciona entre
a mais desafiante das posturas de Vasconcelos.
Aqui, este espaço irregularmente disposto e dis -
perso é, também, uma transacção dinâmica e fluida
que parece negar tanto a sua própria coesão,
como a sua “singularidade” física. Assim, esta obra
evita a possibilidade de um espaço fechado, homo -
géneo ou fixo; pelo contrário, fomenta uma nego -
ciação instável, mutante, hibridizável e, até, intratável.
Um espaço que pode adquirir uma qualidade
labiríntica na sua espacialidade múltipla. Um es -
paço que, ao ampliar-se, se repete constantemente
como diferença, a qual parece permanentemente
ameaçar a integridade da obra ou, talvez, as suas
intenções.

Em peças importantes como Cama Valium
(1998), A Noiva, as diferentes versões de Coração
Independente (2004-2008), os vários modelos de
Jardim do Éden (2007-2010) ou Marilyn (2009),
o espaço é, sobretudo, o espaço da escultura, res -
pondendo mais às necessidades e condicionantes
da sua monumentalidade. Aqui, a artista joga com
uma dialéctica que se situa entre o global e o local

where one mean of expression is transformed and
conta minates another. In this sense, the artist recy -
cles familiar and stereotyped iconographies and
lan guages that have assumed or approached a
state of universal cliché. The use of crochet, there -
fore, is neither casual nor arbitrary. Vasconcelos
herself clearly expresses it, “[...] crochet [...] is
much more universal than you would imagine.
Crochet is as Portuguese as it is German, or
Chinese or Mexican. The identity of crochet is ours
in terms of design and the use of colour. [...] That’s
the only difference. The technique is international;
it’s a fully globalising lan guage [...]”.3

As I have said, Vascon -
celos explores the con cept
of cultural contamination,
covering or disguis ing each
and every one of those
works with the crocheted
reticle, as if each one of
them — without becoming something else but at
the same time being something else — had been
attacked by some sort of virus or parasite or had
contracted a contagious disease. That contamina -
tion can be understood in terms of intertextuality

‹
Contaminação [Contamination], 2008

Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, 2008

[Ver / See p. 196]

3 RUBIO, Agustín Pérez, “Do
Micro ao Macro e Vice-versa.
Uma Conversa entre Agustín
Pérez e Joana Vasconcelos”,
in Joana Vasconcelos, Lisboa:
ADIAC Portugal, Corda Seca,
2007, p. 40.

3 RUBIO, Agustín Pérez, “From
Micro to Macro and Vice-
versa. A Conversation Between
Agustín Pérez and Joana Vas -
concelos”, in Joana Vasconcelos,
Lisbon: ADIAC Portu gal,
Corda Seca, 2007, p. 162.

‹
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ou o macro e o micro, bem como com os efeitos
equívocos, espectaculares, que se confundem uns
com os outros. Estas propostas — e respectivas
estratégias originais e eficazes — parecem refor -
çar a ideia de que a repe -
tição amplia, em vez de
reduzir ou adormecer, as
questões e as sensibilida -
des, enquanto o espectador
procura esmiuçar os com -
ponentes repetidos da peça
total;4 respectiva mente, uma
cama composta por cen -
tenas de compri midos Va -
lium, um lustre gi gante
feito de milhares de tam -
pões higiénicos, um cora -
ção entrelaçado cons truído
com uma imensidão de ta -
lheres de plástico colorido,
as luminosas flores artifi -
ciais chinesas que dese -
nham um maravilhoso jardim
sublime de luzes e cores,

and cultural cannibalism, a sort of carnivalism that
presupposes the nostalgic impossibility of an un -
problematic return to an immaculate and pure
national origin. On the other hand, precisely in the
work which Vas concelos has called Contaminação
(Contamination, 2008-2010) — which has been
developed and extended since the Pantelminas
(2001-2004) through to the Valquírias (Valkyries,
2004-2009), which have gathered souvenirs from
wherever they have tra velled — that contamination
can be understood not only in relation to the object
itself, but also spatially.

For an artist as interested in and preoccupied
with space and architecture as she is, Contamina -
ção is the work that finally activates a spatial dis -
course that definitively articulates itself among the
most challenging of Vasconcelos’ convictions. Here,
this irregularly extended and disperse space is
also a dynamic and fluid transaction which seems
to negate its own cohesion as well as its own phy -
sical “singularity.” In this way, this work precludes
the possibility of a closed, homogeneous and fixed
space, fomenting instead an unstable, changing,
hybrid and almost intractable mediation; a space
that can acquire a labyrinthine quality in its spatial
multiplicity; a space that, upon extending itself,
constantly repeats itself as a variant that seems to
continually threaten the integrity of the work itself,
or perhaps of its intention.

In important works such as Cama Valium (Valium
Bed, 1998), A Noiva, the different versions of Coração
Independente (Independent Heart, 2004-2008) and
Jardim do Éden (Garden of Eden, 2007-2010) and
Marilyn (2009), the space is above all the space of
the sculpture and responds more to the require -
ments and prerequisites of its monu men tality. Here
the artist plays with a dialectic be tween the global
and the local, the macro
and micro, ambiguous and
specta cular effects, that con -
 fuse the one with the other.
These designs, and her uni -
que and effective strate -
gies, seem to reinforce the
idea that repetition increases
rather than reduces or lulls
cu riosity and sensitivity, while
the viewer tries to unravel
the individual components
of the whole work;4 respecti -
vely, a bed made out of
hundreds of Valium pills, a
gigantic chandelier made
out of thousands of hy -
gienic tampons, a heart
made of a myriad of co -
loured plastic cutlery, the

›
Contaminação [Contamination], 2008-2009

Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, 2009

[Ver / See p. 196]

4 “[…] I like to create a space
for discovery, a first moment
where you capture what is
obvious in the piece, where
you can consume it in the
first instant. But as you come
closer you discover there’s
more to it and you start to
deconstruct it. My pieces
put across that first impres -
sion, what I call ‘the fashion
gaze’. Those fifteen seconds
of fame, (that is MTV), and
that is the time you have to
see, because no one spends
more than 30 seconds in
front of a work of art. We live
in the fast lane and we
consume art at the museum
just like any other product.
[…] We consume without
thinking. What I try to a -
chieve with my pieces, wheth -
er they be large or small, is
to spark off a thought pro -
cesses after that initial gaze.”
Vide RUBIO, Agustín Pérez,
ibidem, p. 163.

4 “[...] do que gosto é de criar
um espaço de descoberta,
um primeiro olhar para
captar o óbvio da peça,
consumi-la num primeiro
instante. Mas, quando se
olha de perto, descobre-se
que existe algo mais e co -
meças a desconstruir a pe -
ça. As minhas peças têm
essa primeira impressão, o
que chamo ‘olhar da moda’.
Os fifteen seconds of fame,
que é a MTV, que é o tempo
que tens para ver, porque
ninguém gasta mais do que
30 segundos á frente de
uma obra de arte. Vivemos
rapidamente e consumimos
a arte nos museus como
mais um produto. […] Con -
sumimos e não pensamos.
O que tento conseguir com
as minhas peças, sejam gran -
des ou pequenas, é desen -
cadear o pensamento após o
primeiro olhar.” Vide RUBIO,
Agustín Pérez, ibidem, p. 42.

‹





Pantelmina #1, 2001

Tricô em lã feito à mão, malha industrial, cintas roxas com roquete,
poliéster / Handmade woollen knitting, industrial knitted fabric, violet
ratchet strap clamp, polyester
70 x 1000 x 70 cm
Colecção / Collection Caixa Geral de Depósitos, Lisboa / Lisbon





100luminous artificial Chinese flowers that configure a
marvellous, sublime garden of lights and colours,
and Marilyn’s high heel san dals made from dozens
of stainless steel sauce pans and lids.

Vasconcelos’ output is therefore not a syste -
matic but a transformative project. I believe that it
allows an interpretation that unequivocally points
to an intent at establishing a way — perhaps intui -
tive, perhaps imaginary, perhaps poetic, perhaps
spatial or perhaps rhythmical — of recuperating
that which we have already lost in our daily lives
within the omnipotent, fetishist, mercantile culture
in which we are trapped: the emotional intensity of
the quotidian. And I believe that it is precisely in
her relationship with mass culture, popular culture,
craftsmanship and kitsch, that the work of Vascon -
celos has addressed and developed the questions
that may illuminate the complicities between the
accumulation of hybrid identities, the heteroge -
neous forms of individuality and the non-
hierarchical differences, on the one hand, and on
the other the forms in which capitalist culture and
its omnipresent mercantilization operate on both a
global and a local level.5

The work of Vascon -
celos inserts itself into the
context of the avant-garde
traditions, which originated
in the 19th century, whose
artists delineated their projects by identifying
themselves with outsider groups and subcultures
of urban society and with the way in which their
contemporaries consumed and transformed com -
mercial culture. As in those and in successive ar -
tistic movements in the 20th century, Vasconcelos’
output reveals, as we have seen, the necessity to
incorporate expressions and forms of vernacular
culture and, in effect, gather and assimilate these
multiple and anonymous influences in her creations.
Even her least accessible works are clearly and
closely related to local and particular significations
and references that stem from the long relationship
of modern and contemporary art with the social
space, and which has been shaped by the com -
mon use of that historically shared context. Vas -
concelos maintains that mass culture has been
determinant and that it predates the avant-garde,
that modern and contemporary art, in fact, stem
from the former. But she is also aware of the
economic pressure of an industry dedicated to the
simulation of art in the form of reproducible
cultural commodities; in other words, mass culture.

In postmodern culture, the context in which
Vasconcelos’ practice situates itself, the idea of
production is redefined and should be understood
in terms of the language of the marketplace, that is
to say, consumerism. This not only facilitates the

ou as sandálias de salto alto de Marilyn, que são
feitas de dezenas de panelas e tampas.

Assim, a obra de Vascon celos não é um projecto
sistemático, mas em trans formação, permitindo
uma leitura que, inequivoca mente, aponta para
uma vontade de estabelecer uma forma — talvez
intuitiva, talvez imaginária, talvez poética, talvez
espacial ou talvez rítmica — de recuperar aquilo
que já descartámos nesta nossa vida diária, na
superpoderosa cultura de fetichismo mercantil em
que nos encontramos presos: a intensidade emo -
cional do quotidiano. Penso que é, precisamente,
nesta relação com a cultura de massas, a cultura
popular, o artesanal e o kitsch que a obra de Vas -
concelos pretende for mular e desenvolver as
questões que esclareçam as cumplicidades que
existem entre, por um lado, a acumulação de
identidades híbridas, as formas heterogéneas da
individualidade e as diferenças sem hierarquia e,
por outro, as formas através das quais a cultura
capitalista e a sua omnipresente mercantilização
operam, tanto a nível global como local.5

A obra de Vasconcelos
insere-se no contexto da tra -
dição das vanguardas que,
desde as suas origens no
século XIX, definiram os seus
projectos identificando-se
com as subculturas e os grupos alternativos da
sociedade urbana, bem como com as formas com
que os seus con temporâneos consumiam e trans -
formavam a cul tura comercial. Como nelas, e em
sucessivos movimentos artísticos do século XX,
também se evidencia na obra de Vasconcelos,
como já vimos, a necessidade de incorporar ex -
pressões e formas da cultura vernácula e, até, de
acolher e assumir a influência múltipla e anónima
nas suas criações. Mesmo as obras menos aces -
síveis desta artista se revelam estreitamente rela -
cionadas com as signifi cações e as referências
locais e particulares que derivam da ampla relação
que se estabelece entre a arte moderna e con -
temporânea e o espaço social, as quais se têm
vindo a constituir a partir da utilização desse con -
texto historicamente partilhado. Vasconcelos assu -
me que a cultura de massas foi determinante e,
também, anterior às vanguardas e que as artes
moderna e contemporânea são um efeito da pri -
meira. Porém, está também consciente da pressão
económica de uma indústria dedicada à simulação
da arte sob a forma de mercadorias culturais repro -
dutíveis, ou seja, a cultura de massas.

Na cultura pós-moderna em que a obra de Vas -
concelos se insere, a produção redefine-se e en -
tende-se a partir da linguagem do mercado, ou
seja, a partir do consumo, que não só facilita a
decomposição das formas tradicionais de formação

Valquíria Excesso [Excess Valkyrie], 2005

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
600 x 550 x 550 cm
Colecção da artista / Artist’s collection

Páginas seguintes: pormenores / Following pages: details
The New Art Gallery, Walsall, 2007

5 KOEPNICK, Lutz, Walter Ben -
jamin and the Aesthetics of
Power, Lincoln, NE: Univer -
sity of Nebraska Press, 1999,
pp. 213-238.

5 KOEPNICK, Lutz, Walter
Benjamin and the Aesthetics
of Power, Lincoln, NE: Uni -
versity of Ne braska Press,
1999, pp. 213-238.









104do significado, mas também neutraliza a relação
estabelecida entre um objecto e os seus meios de
produção. O consumo que impera na sociedade
capitalista actual, constante e sem intermediários,
retoma continuamente a sua própria fragmentação,
alienação e desterritorialização, esvaziando o pre -
sente de qualquer significação referencial anterior
e fracturando a coerência dos discursos que a
contêm — a história, a ciência, a cultura, a política,
a religião, etc..

A decomposição generalizada da referenciali -
dade tradicional manifesta-se nas habituais carac -
terísticas do pós-modernismo, como a citação,
o pastiche, a reciclagem e a simulação. O que, por
um lado, aponta para o desaparecimento das fron -
teiras e das diferenças entre a produção e o con -
sumo e, por outro, indicia toda a análise crítica do
capitalismo tardio e, até, a transformação da expe -
riência em significações que se podem alterar
indiscriminadamente.

Esta contínua e crescente dissolução de refe -
rências — que remonta, por um lado, ao processo do
consumismo fetichista e, por outro, a estratégias de
sobrevivência como, por exemplo, a reciclagem —
acentua-se com a perda da noção de progresso.
Já não existe um futuro a que se possa aspirar e a
modernidade já tratou de desacreditar o passado.
De modo que a mercantilização maciça da cultura
e da experiência, a fragmentação e a intertextua -
lidade, que tinham um sentido e uma função nessa
modernidade que sonhava com um mundo melhor,
existem agora no vazio temporal do presente, sem
nenhum outro sentido que não a sua própria obso -
lescência. Trata-se de uma perda generalizada de
referentes que se procura compensar através da
saturação barroca e da obsessiva reiteração de
memórias fragmentadas.

Nestas condições, talvez não importe o futuro,
nem a originalidade, mas exista um esforço es -
pecial para reconsiderar tudo aquilo que excluiu
a modernidade. Isto pressupõe um interesse

deconstruction of the traditional modes of creating
meaning, but also neutralizes the established rela -
tionship between an object and its means of pro -
duction. The rule of consumerism in the current
capitalist society, constant and without interme -
diaries, continually re-proposes its own fragmen -
tation, alienation and de-territorializing, emptying
the present of all previous referential signification
and fracturing the coherence of its own discourses:
history, science, culture, politics, religion, etc..

The generalized deconstruction of traditional
references manifests itself in the typical characte -
ristics of postmodernism, such as the quote, the
pastiche, recycling and simulation. This not only
points to the disappearance of the boundaries and
differences between production and consuming,
as all critical analysis of late capitalism proposes,
but also to the transformation of the experience of
signifiers which can be indiscriminately altered.

This continual and expanding dissolution of
references — which is a result of, on the one hand,
the process of fetishist consumerism and, on the
other, strategies of survival — is made more acute
by the loss of a feeling of progress. There is no
longer a future to which we can aspire, and mo -
dernism has already made it its business to dis -
credit the past. The massive mercantilism to which
culture and experience are subjected, the frag -
mentation and intertextuality which made sense
and had a purpose in the modernism that dreamed
of a better world, now exist in the temporal vacuum
of the present whose meaning is none other than
its own obsolescence. It is a general sense of the
loss of references for which we try to compensate
with the baroque saturation and the obsessive
reiteration of fragmented memories.

Under these conditions, perhaps neither the
future nor originality has any value. Yet a special
effort seems to be made to reconsider all that was
excluded in modernism. This entails a renewed
interest in artifice, the appropriation of popular

Vitrine, 2008

Tricô e croché em ráfia feitos à mão, plástico, cintas, esferovite /
Handmade knitting and crochet in raffia, plastic, straps, polystyrene
Dimensões variáveis / Variable dimensions
Colecção da artista / Artist’s collection

Montagem / Installation
Edifício particular / Private building, R. do Alecrim, Lisboa / Lisbon, 2009





106renovado pelo artifício, a apropriação da cultura
popu lar e a simulação. E digo renovado porque, se
é certo que a arte moderna, de Pablo Picasso a
Andy Warhol, assumiu a cópia, a citação e a apro -
priação, sempre o fez a partir da alienação da
sociedade de consumo, como comentário da reali -
dade. Agora, quando apenas podemos distinguir
entre a simula ção e a falsidade, por um lado, e a
vida quotidiana, por outro, o artifício e as simula -
ções representam, precisamente, a mais imediata
realidade.

Estando consciente do colapso das distinções
hierárquicas entre a alta cultura e a cultura popular
que temos vindo a experimentar desde a segunda
metade do século XX, e sendo testemunha do
aparente desaparecimento das fronteiras entre a
realidade e a representação na nossa experiência
contemporânea, para Vasconcelos, a dicotomia
estabelecida por Clement Greenberg entre a van -
guarda e o kitsch não é nem operativa, nem rele -
vante e nem sequer já um
referente.6 Pelo contrário,
nesse espaço de mercanti -
lização de todas as práti -
cas culturais, Vasconcelos
desenvolve uma obra aberta
e atrevida que acaba por
representar aquilo que Wal -
ter Benjamin entendia como
“as energias de um mundo
de coisas a que se sobre -
vive”7 — a sua peculiar
maneira de definir, de forma positiva, o kitsch. 

Na obra de Vasconcelos, a banalidade que atri -
buímos à cultura popular nem tem uma função
simbólica, nem é entendida como limitada e opres -
siva, nem se assume como forma de experimentar
a alteridade que não somos ou como contrapartida
à cultura elitista do star system da arte contempo -
rânea. Vasconcelos não tem a intenção de domes -
ticar a cultura de que se apropria, nem de suprimir
as diferenças dessa cultura em relação ao sistema
de consumo mercantil que valoriza mais a imagem
do que a realidade e que promove o espectáculo
como vínculo que mantém unida a sociedade. De
certo modo, Vasconcelos apropria-se e coloniza as
coisas e as imagens, numa espécie de canibalismo,
não de forma a suplantar e aniquilar o que absorve,
mas permitindo antes que aquilo que transforma
em seu acabe por contaminar e invadir o próprio
sistema colonizador, de apropriação, até que tenha
sido transformado e reconstituído. E, enquanto ponto
de encontro de diferentes elementos, objectos e
culturas do quotidiano, a obra conforma-se e cons -
titui-se na coexistência desses mesmos elementos,
objectos e culturas. Com isto, Vasconcelos nem se
propõe nem consegue dissipar a especificidade

culture and simulation. And I say renewed be -
cause, even though it is true that modern art, from
Pablo Picasso to Andy Warhol, incorporated the idea
of the copy, the quote and simulation, it did so from
the perspective of consumer society’s alienating
in fluence, as a commentary on reality. Now, when
it is almost impossible to distinguish between simu -
 lation and the fraud on the one hand, and our daily
lives on the other, it is precisely artifice and simu -
lation that represent our most immediate reality.

Conscious of the collapse of the hierarchical
distinctions between high and low culture that we
have experienced since the second half of the 20th
century, and a witness to the apparent disappea -
rance of the boundaries between reality and re -
presentation in contemporary experience, for
Vas   con  celos the dichotomy between the avant-
garde and kitsch, as propounded by Clement
Greenberg, is neither operative nor relevant, nor
is it any longer a reference.6 On the contrary, in -
vading the mercantile space
characteristic of all cultural
conventions, Vasconcelos
develops her practice along
open and daring lines, with
what Walter Benjamin un -
der stood as “the energies
of an outlived world of
things”7 — his peculiar way
of defining kitsch positively.

In Vasconcelos’ work,
the banality that we ascribe to popular culture has
neither a symbolic function, nor should it be un -
derstood as limited and oppres sive, nor should it
be seen as a way of expe riencing the otherness-
that-we-are-not or as a compensation for the elitist
culture of contem porary art’s star-system. Vas -
concelos neither proposes the domestication of
the culture she appropriates nor does she tries to
suppress the differences of that culture in relation
to the system of mercantile consumerism that
favours the image over reality and promotes the
spectacle as a uni fying cultural link. Vasconcelos,
in a manner of speaking, appropriates and colo -
nizes objects like a cannibal, not by supplanting
and annihilating what she absorbs, but rather by
allowing that which she makes hers to contaminate
and invade that same system of colonization and
appropriation, therefore transforming and recons -
tructing it. And as a point of encounter between
different elements, quotidian objects and culture,
the work is shaped and constituted by the co -
existence of these very components. In this way,
Vasconcelos neither pre tends nor attains the dissi -
pation of the specificity of the disparate and hete -
rogeneous components she uses in her works, but
rather enables and opens them towards everything

6 Para um entendimento mais
amplo do ressurgimento do
kitsch no contexto da cul tura
mercantil pós-moderna, vide
OLALQUIAGA, Celeste, Me -
ga lopolis, Minneapolis, MN:
University of Minnesota.

7 BENJAMIN, Walter, “Dream
Kitsch: Gloss on Surrealism”,
in Selected Writings, Volume
2, 1927-1934, Cambridge,
MA: Harvard University
Press, 1999.

6 For a better understanding
of the resurfacing of kitsch
within the context of post -
modern commodity culture,
vide OLALQUIAGA, Celeste,
Me ga lopolis, Minneapolis,
MN: University of Minnesota
Press, 1992.

7 Benjamin, Walter, Selected
Writings, Volume 2, 1927-1934,
Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1999.



107 that high culture makes an effort to ignore. The
result therefore points to a new sensibility whose
immediate cha racteristic is the transliteration or, if
one prefers, the de-territorializing of the quotidian. 

To be sure, one could say that Vasconcelos’
output foments the critical comprehension of mass
culture and the power of the image as commodity.
Nonetheless, on occasion, in certain works, she
seems to “deliberately” succumb to that force, and
in others she seems to be exploiting and taking
advantage of the confusion and ambiguity that exist
between popular culture, art and the marketplace.
Overall, the work of Vasconcelos is a multimedia
project of cultural aggregates and diversified
identities that does not aspire to consistency. Yet it
does pretend to facilitate the experiencing of some -
thing sensorial and emotional, and contribute to
the re-establishing, between the local and the
global, of spaces of subjective and individual rea -
lity, providing a remedy for the loss of memory
within the exhausted topographies of our unlimited
postmodern reference-less cultures.

Vasconcelos’ works urge us to think about them
and invite us to experience them, and it is from this
that their politics stem. But Vasconcelos does not
renounce the sphere of art and the ideas associated
with it, nor does she pretend to address the urgent
and specific concerns of the world in exchange for
a functional role “that is the incarnation of an
inhuman social process which becomes conscious
of its own legitimacy as an expression of human
progress.”8 Vasconcelos does not presume to play
a useful role, feigning to take on the bastions of so -
cial and economic power
that move the world. All in
all, Vasconcelos’ work is
conscious of the ethical
turning point that, to para -
phrase Jacques Rancière,
implies that art is increas -
ingly subject to a question -
ing and investigation of the
validity of its principles
and the consequences of its execution.9 Mean -
while, starting with the phy sical characteristics of
her praxis, Vasconcelos’ work continues the de -
bate between quotidian assumptions and objects,
with precarious and con tentious ambiguity, always
revealing the relation ship between the symbolic
value of those objects and principles which origi -
nate in diverse cultures on the one hand, and on
the other, the sensorial experience of reality and
the physicality of the practice of everyday existence.

Translated from the Spanish by José Luís Greco.

desses componentes díspares e heterogéneos que
constituem a obra, mas abre-a a tudo aquilo que a
cultura erudita tentou descartar. O resultado aponta,
assim, para uma nova sensibilidade cuja caracte -
rística imediata é a transliteração ou, se se quiser,
a desterritorialização do quotidiano.

Desde logo, é possível dizer que a obra de
Vasconcelos fomenta a apreensão crítica da cultura
de massas e do poder da imagem enquanto mer -
cadoria. Todavia, em certas ocasiões e em deter -
minadas obras, parece sucumbir “deliberadamente”
a esse poder, enquanto que noutras parece ex -
plorar e aproveitar-se da confusão e ambiguidade
existentes entre a cultura popular, a arte e o mer -
cado. No seu conjunto, a obra de Vasconcelos é um
projecto multidisciplinar de agregados cultu rais
e identidades diversificadas que não aspira à con -
sistência. A artista pretende facilitar a expe riência
de algo sensível, emocional, e contribuir para res -
tabelecer, entre o local e o global, espaços de rea -
lidades subjectivas e individuais que remedeiem
a perda de memória nas topografias esgotadas das
ilimitadas culturas pós-modernas destituídas de
referência.

A obra de Vasconcelos incita-nos a pensá-la e
convida-nos a experimentá-la — nisto radica a sua
política. Porém, a artista não renuncia ao terreno da
arte e das suas ideias, nem se propõe falar das
preocupações urgentes e específicas do mundo a
troco de um papel funcional “como encarnação de
um processo social inumano que se torna cons -
ciente da sua própria legitimidade enquanto
expressão do progresso hu -
mano”.8 Vasconcelos não
pretende desempenhar um
papel útil, fingindo abordar
os segredos do poder so -
cial e económico que move
o mundo. Contudo, a sua
obra está consciente da re -
viravolta ética que, para pa -
rafrasear Jacques Rancière,
implica estar a arte cada vez mais obri gada a
questionar e a investigar a validade dos seus prin -
cípios e as conse quências das suas práticas.9 Entre -
tanto, e partindo da materialidade da sua prá tica,
a obra de Vasconcelos continua a debater-se, entre
os discursos e as coisas do quotidiano, com uma
ambiguidade pre cária e litigiosa, relacionando
sempre o material simbólico dessas coisas e des -
ses discursos procedentes de diversas culturas
com a experiência real e sensível e com a mate -
rialidade da prática da vida diária.

Traduzido do castelhano por Kennis Translations.

8 CHAN, Paul, “What Art Is
and Where It Belongs”, e-flux
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Novembro, 2009. Dis  ponível
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