
ENSAIOS (SOBRE A MESA) 
A partir da coleção do Museu de Lisboa e do Museu Bordalo Pinheiro 

 1 

SOBRE A MARATONA 

 

 

No âmbito do programa paralelo da exposição ENSAIOS (SOBRE A MESA): A 

partir da coleção do Museu de Lisboa e do Museu Bordalo Pinheiro, patente na Galeria 

Quadrum de 20 de Julho a 1 de Outubro, a turma da Pós-Graduação em Curadoria de Arte da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa propõe um evento 

informal, livre e aberto a toda a comunidade, visando o aprofundamento da reflexão em torno 

da exposição, da coleção e da cidade. 

Neste evento, pensado como Maratona, cada orador/a dispõe de 10 minutos para 

a sua intervenção, período de tempo em que apresenta a sua perspetiva, a sua opinião, a sua 

investigação, o seu projeto, a sua ideia – o que considera relevante no contexto da dita reflexão. 

De facto, o convite endereçado pelo coletivo pressupõe já a pertinência do seu contributo, seja 

pelo domínio de um determinado assunto, pelo exercício de uma certa função ou, enfim, pela 

participação numa iniciativa que importa trazer a debate. No entanto, o/a orador/a é livre na sua 

abordagem, partindo de uma lista temática genérica, meramente indicativa: 

 

Colecionismo, Museologia e Curadoria 

Cultura e Programação Cultural 

Arte e Mediação Artística 

Arquitetura e Planeamento Urbano 

Turistificação e Gentrificação 

Iniciativa Social 

Memória Urbana 

 

A Maratona decorre no fim de semana de 23 e 24 de Setembro, entre as 15:30 e as 

19:00, na Galeria Quadrum, contando com a participação de Alda Galsterer, Ana Bigotte Vieira 

& Ana Mira, Ana Pérez-Quiroga, André Guedes, Ângelo Compota, António Miranda, Carla 

Baptista, Eduardo Salavisa, Fernando Vendrell, Guilherme Gomes, Helena Barranha, Helena 

Botelho, Joana Pontes, Joana Simões Henriques, Joana Sousa Monteiro, José Sousa Machado, 

João Afonso, João Alpuim Botelho, João Biscainho, Mafalda Sebastião, Manuel Sarmento Pizarro, 

Marta Gonzalez, Miguel Cardoso, Nuno Centeno, Patrícia Madeira, Raquel Henriques da Silva, 

Rita Múrias, Rui Mendes, Susana Anágua, Susana Mendes Silva, Sílvia Câmara e Xana Nunes. 
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* * * 

 

Sob a égide do museu, o objeto tornado museológico pouco ou nada é do que outrora 

e originalmente foi, mas algo de totalmente distinto e distante, como que extraviado no cosmos, 

ao serviço da estrutura institucional. É precisamente esta realidade – de descontextualização ou 

de deslocamento do objeto museológico – que o coletivo procura questionar, reconhecendo a 

importância da participação do público no trabalho de revivificação de uma coleção, isto é, no 

processo de restituição da vitalidade até então interrompida. Assim, concebe a exposição como 

um lugar de encontro, de comunhão, de partilha – em que cada um ativa, a partir da experiência 

pessoal e da memória individual, a coleção em causa. Isto significa que recusa a configuração de 

uma visão unilateral, fechada sobre si, sem margem para discussão. 

Que toda e qualquer intervenção se alimente daquela que a precede, corroborando 

ou contrariando a tese que lhe está subjacente. Na verdade, pouco importa a orientação que 

toma, desde que honre o compromisso fundamental do projeto curatorial, ou seja, desde que 

aprofunde, de algum modo, o trabalho de revivificação da coleção. A cada novo contributo, o 

objeto museológico recupera a vitalidade que foi lhe subtraída pela reclusão em armazém. Para 

a reanimação desta tão diversa coleção, o coletivo propõe um evento abrangente, transversal, 

multidisciplinar. 

É tão pertinente uma abordagem do ponto de vista académico, focada numa qualquer 

área do conhecimento que se enquadre nesta reflexão, como um relato da vivência urbana, por 

parte de um qualquer agente desta cidade – de quem nela reside, trabalha ou passeia. Que se 

reflita, por exemplo, sobre o que é ou o que pode ser um museu de cidade na cidade de hoje, 

com vista à definição de uma tipologia museológica, mas também sobre o que é ou o que pode 

ser a cidade numa conjuntura de acelerada transformação urbana, tendo em conta a tão atual 

problemática da turistificação e da gentrificação. Que se discuta, porventura, a importância do 

trabalho curatorial em contexto institucional, especialmente na interpretação de uma coleção 

de museu de cidade, bem como, num plano mais geral, a dimensão social da programação cultural 

e da mediação artística em contexto urbano, nomeadamente no que respeita à construção de 

uma cidade aberta, inclusiva, multicultural. Que se pense a cidade-museu, esta cidade tornada 

museu – ou, no fundo, a arquitetura e o planeamento urbano ao serviço do turismo – e o seu 

impacto no quotidiano de cada um. Que cidade queremos? Que cidade teremos? 

Sob o paradigma do ensaio, a exposição não se afigura como um produto acabado, 

restrita no seu âmbito, mas antes como um processo de construção, sempre aberta a outra 
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leitura. Afinal, a exposição estabelece apenas a matriz, atuando como uma urdidura. É a partir 

desta que se tece a trama, num diálogo tão livre quanto imprevisível. Sobre a mesa, sem rede 

nem reticência. 

 

 

Serviço Educativo e Programação Paralela 

pgcuradoriadearte@gmail.com 

 

Galeria Quadrum 

Rua Alberto Oliveira, 52, 1700-019 Lisboa 

+351 215 830 022 

galeriasmunicipais@egeac.pt 


