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Em plena planície alentejana e paredes meias com Espanha encontra-se
o Centro de Ciência do Café. O lugar não é mera coincidência, pois aqui e durante a
Guerra de Espanha este povo alentejano ajudou os irmãos vizinhos, transportando bens
essenciais que devido à situação escasseavam.
O café era um deles e sem conhecimentos mas com imaginação começaram-se
então aqui a torrar artesanalmente os primeiros grãos de café.
Daquilo que foi uma providência do destino, esta vila é hoje um centro onde
existem algumas torrefações e onde se desenvolveu o conhecimento sobre este produto
único.
Por isto, nada mais natural que nasça em Campo Maior este Centro de Ciência
do Café, o qual pretende ser um espaço de apoio a todos os que se sintam interessados
por esta semente que mudou o mundo.
Através do percurso lúdico e interativo, percorremos desde a origem da planta
explicando os elementos que influenciam a sua qualidade. Passamos pelo primoroso
processamento que vai da colheita à secagem, armazenagem, torrefação e moagem
para por fim passarmos à prova que reflete todo o esforço, dedicação e trabalho
necessário para percebermos o prazer único que é o momento de tomarmos um bom
café e toda a mística que ele encerra.
Todo este percurso é também apoiado por um acervo de mil peças em exposição
permanente.
O Centro de Ciência do Café pretende ser um centro de encontro de pessoas
das mais diversas áreas e interesses, dispondo para isso de um espaço de exposições
temporárias onde, lado a lado, com a ciência pretendemos fomentar a difusão da arte
e da cultura.

Helena Nabeiro

The “Centro de Ciência do Café” (Coffee Science Center) lies in the plains of
Alentejo and half walls with Spain. This place is not a coincidence, since here and during
the war in Spain this Alentejo people helped their neighbor brothers carrying essential
goods that became scarce due to the situation.
Coffee was one of the scarce goods and here the first beans began to be
roasted by hand, without knowledge but with some imagination .
What was a providence of fate, this village is nowadays a center where there
are some roasters and where knowledge has developed on this single product.
Therefore, it was quite natural to be born in Campo Maior this Coffee Science
Center, which aims to be a support area to those who feel interested by this seed that
changed the world.
We travel from the origin of the plant through a playful and interactive way,
explaining the elements that influenced its quality. We go by the exquisite processing
since the harvest to the drying, storage, roasting and grinding to finally end on the taste
that reflects all the effort, dedication and required work to realize the unique pleasure
of drinking a good coffee and all the mystique it contains.
This whole route is also supported by a collection of a thousand pieces in
permanent exhibition.
The Coffee Science Center aims to be a meeting place for people from different
areas and interests, and has therefore a space for temporary exhibitions where we wish
to encourage the dissemination of art and culture side by side with science.

Helena Nabeiro

AnaMary Bilbao
Presente passado IV. 2014
Grafite e gesso sobre papel Graphite and plaster on paper

AnaMary Bilbao
Evento-esquecimento-repetição 9. 2013
Lápis de cor, pigmentos e gesso sobre papel Colored, pigments and plaster on paper

Francisco Tropa
Tesouros Submersos do Antigo Egipto. 2008
Instalação - installation
Madeira de sequóia, madeira de faia, areia/mármore, diaporama Sequoia wood, beech wood, beech wood, sand/marble, diaporama

João Maria Gusmão e Pedro Paiva
A Mola Paleolítica. 2006
Fotografia - photograph
Fotografia, prova a cor - photograph (colour proof)
Edição de 3+1 PA - 3 editions + 1 artist´s proof

João Queiroz
Sem título / Untitled. 1998
Aguarela - watercolour on paper

João Leornado
Lista de Verbos. 2006
Tríptico - triptich
Tinta permanente s/ papel tríptico permanent ink on paper (triptich)

José Pedro Croft
Sem título / Untitled. 2003
Escultura - sculpture
Ferro pintado e vidrio - Painted iron and glass

Os lugares da arte
A escolha de um núcleo de obras de arte contemporânea para dar início ao ciclo
de exposições temporárias de um centro de ciência, neste caso do Centro de Ciência do
Café, é sintomática da temperatura do nosso tempo. Hoje, o lugar da arte estende-se
para lá de limites físicos e de embaraços protocolares que, numa sucessão histórica,
acabaram por constranger as possibilidades criativas (e também expositivas). A convivialidade entre práticas, como as científica e artística, deixou de se situar no domínio
do insuperável e tem-se, gradualmente, deslocado no sentido de uma proximidade
conciliadora e produtiva. Nem sempre foi assim.

Durante séculos não existiu uma distinção entre criação artística e prática ar1.
tesanal. A produção artística resultava, na maioria dos casos, de um trabalho colectivo,
não se colocando a questão da autoria. Nas oficinas artesanais, as tarefas eram repartidas entre os vários artesãos e ajudantes sob a tutela de um responsável que orientava a execução. Perante uma necessidade económica e tecnológica, no atelier, além da
transformação da matéria, produziam-se os diversos instrumentos e ferramentas para
operar sobre o material. Não existiam, portanto, actividades exclusivas de cada atelier.
Só posteriormente, com o aumento da procura, surge uma necessidade de especialização de tarefas.
A dependência destas oficinas em relação ao poder clerical contribuiu, em larga
medida, para que a autonomia da arte, e o reconhecimento do artista, tenham demorado até ao Renascimento, uma época em que «os artistas e os pensadores achavam que
rivalizavam com Deus por participarem da criação, fazendo a sua redenção através da
catarse dos actos reflexivos e criadores» (Pires, 2006:35): até lá a capacidade criadora
era apenas uma qualidade divina.
De acordo com a História Social da Arte e da Literatura de Arnold Hauser, foi «a
crescente demanda de obras de arte na Renascença que levou à ascensão do artista do
nível do artesão pequeno burguês para o de trabalhador intelectual livre» (2003: 322).
Esta mudança terá acontecido de forma gradual, não existindo um momento que marque, de forma precisa, a mudança de paradigma.

Os diversos escritos deixados por Leonardo da Vinci constituem-se, como material de exponencial importância para percepcionar a forma como o pensamento renascentista acabou por alterar a fisionomia do sistema artístico, num momento que transforma radicalmente a história das ideias e do pensamento. Acompanhando uma posição
consensual à época, da Vinci defende a precisão mimética como forma de avaliação da
arte, concebida por ele como “a ciência da representação da natureza”. Seria por meio
da completude dessa representação, baseada nos métodos da experimentação e observação, que se alcançaria uma integração de arte e ciência.
São estas as premissas que sustentam a sua afirmação de que “a arte é uma
coisa mental”, mais exactamente a pintura, já que a escultura por ineficiência cromática
nunca alcançaria a completude representativa exigida pelos preceitos de uma representação científica. Subjaz a esta posição uma afirmação da excelência do artista que, por
contraste à “imitação mecânica”, aquela obtida por artifícios aprendidos por imitação de
um outro, desenvolve um método baseado na cientificidade, constituindo a sua acção
no plano intelectual e distanciando-se, ao mesmo tempo, da manualidade associada à
actividade dos artífices.
O conjunto de técnicas artísticas instituídas e aperfeiçoadas durante a Renascença – o rigor geométrico da perspectiva enquanto transposição de uma óptica racionalizada, o sfumato que permitiu a criação de gradientes de luz e sombra -, assim como,
as posições defendidas pelos seus representantes – a importância do processo, ou a
primazia da ideia - , transformam esta época em momento precursor de eclosões modernas e contemporâneas.

A Alemanha e a França, palcos privilegiados das energias modernistas do início
2.
de século XX, transformaram-se, no final da década de 1930, num dos principais cenários das movimentações nazis que se traduziram no horror do holocausto, ao qual, no
fim da guerra, se soma, à escala global, o impacto destrutivo do nuclear – «jamais a face
do globo e a vida humana foram tão dramaticamente transformadas como na era que
começou sob as nuvens em forma de cogumelo de Hiroxima e Nagasáqui» (Hobsbawm,
2002: 179). Em 1945 não eram apenas a Alemanha e o Japão que estavam em ruínas – o
mundo estava convalescente. Se a Primeira Grande Guerra trouxe consigo gritos de revolta e desejos de progresso, da Segunda ficou a perplexidade e o questionamento que
Adorno materializou, melhor que ninguém, no veredicto de que escrever poesia “depois
de Auschwitz” seria um acto bárbaro. A mesma postura pode ser aplicada a todas as
manifestações no âmbito das chamadas “belas-artes”. Aliás, o período pós Segunda
Guerra Mundial surge como um ponto zero que abre espaço a uma espécie de macrorrevolução que se estende em várias direcções: política, social, económica e científica.
O mesmo se aplica ao modernismo e às avant-gardes – «o cheiro da morte iminente
emanava dessas vanguardas. O futuro já não lhes pertencia, embora ninguém soubesse
a quem pertencia» (Hobsbawm, 2002: 502).
O pluralismo e permissividade criativa que caracterizam a arte contemporânea
transformaram-na num território que reflecte de forma extraordinariamente pertinente
as transformações culturais da Modernidade. Com a implosão de referentes agenciada
pela Segunda Guerra Mundial, pela condição pós-colonial e também pela Guerra Fria
(que colocaram no centro dos discursos as relações de poder) as artes foram exiladas
para uma espécie de terra de ninguém, onde nem o real, enquanto referente, nem manifestos, nem o sufixo “ismo” como prótese servem de linha de orientação. As criações
artísticas são de tal forma díspares que só se podem caracterizar pela pluralidade. Não
quer isto dizer que não existam linhas de continuidade do antes para o depois, apenas
que um voltar atrás não se vislumbra como possível. Por outro lado, as mudanças nas
relações de poder, operadas pelas metamorfoses sociopolíticas do pós-Segunda Guerra,
– o fim do colonialismo, as migrações dos territórios ex-colonizados para as ex-metrópoles, a criação de sociedades multiculturais e multi-religiosas, a crise do Estado-Nação
unitário e a politização da «identidade» e da «diferença» (Almeida, 2007: 81) – levaram,
também, a profundas alterações no campo das ciências, principalmente das ciências
sociais e humanas.

Durante o século XIX o «estudo das práticas artísticas formais (as literaturas,
a pintura e a escultura, a musicologia) na sua prática concreta aproximavam-se muitas
vezes da própria história, ao prefigurarem-se como uma história das artes» (Wallerstein
et al, 2002: 26), contudo, no século XX o modelo historicista de aproximação aos artefactos artísticos começa a entrar em colapso (Danto, 2001 e Belting, 1989). A História,
latu sensu, deixa de ser encarada como “o que efectivamente aconteceu”, utilizando
a famosa expressão de Leopold von Ranke, mas como uma narrativa (e, consequentemente, como construção perspectivada e subjectiva). Se com os modernismos, e
com a posterior emergência do contemporâneo, o cânone estético é posto em causa, a
macroestrutura académica também implode com a consciencialização de que «as disciplinas constituem um sistema de controlo da produção do discurso, fixando-lhes os
limites através da acção de uma identidade que assume a forma de uma permanente
reactivação das normas» como afirmou Foucault na sua Arqueologia do Saber (1972:
24).
As profundas alterações na tessitura social e cultural do pós-guerra accionaram, assim, a transfiguração dos sistemas instituídos sob o estandarte do progresso,
entendido até então como melhoramento continuado, processo cíclico que se desloca
(sempre) no sentido de uma evolução positiva. As artes e as ciências são chamadas a
habitar o lugar da falência e é a partir dessa localização que se estabelecem as coordenadas para os novos caminhos que lhe estariam destinados.
A escolha destes dois momentos – a aproximação renascentista entre arte e
ciência na procura da sua equiparação, e a filiação evolutiva nas (mesmas) fracturas estruturantes da primeira metade do século XX - para iluminar a exposição Coisa Mental,
apresentada no Centro de Ciência do Café, não é devedora de uma tentativa de esgotar
o filão temático da relação entre estes dois campos, nem pretende uma aproximação
genealógica a este binómio, ou sequer uma dissecação das suas coincidências e dissidências. Procura apenas esclarecer um conjunto de circunstâncias que enquadram o
surgimento de uma arte que permite uma mundivisão da contemporaneidade, na sua
natureza caleidoscópica e pluridimensional, a partir de um método que, não sendo monista, assenta numa epistemologia complexa. É esta epistemologia complexa que serve
de leito à produção artística contemporânea, ao integrar as dimensões ética e estética
no espaço-tempo da obra de arte.
A consciência da participação destas duas dimensões, ética e estética, no gesto criativo contemporâneo é subsidiária, em certa medida, das diversas alterações sofridas, de forma endógena e exógena, pelo campo artístico e das quais os dois momentos

convocados supra se insurgem como exemplos fundamentais. A arte contemporânea,
herdeira desta sucessão, participa de uma maioridade crítica dotada de um poder transformador sobre o campo do conhecimento.
O conjunto de obras da colecção António Cachola aqui apresentado (assim
como cada obra na sua ontologia individual) cumpre precisamente este predicado e concorre para o entendimento daquilo que é uma ciência expandida, pós-positivista que
revoga o pensamento monolítico, os dogmas tecnológicos, sociais e políticos, a crença
num deus ex machina que se mostrou incapaz de responder às calamidades da Segunda
Grande Guerra. Mas que se ergue, por outro lado, sobre um travejamento teórico-científico, um posicionamento crítico em relação ao mundo e uma consciência ampla do
passado, a montante e a jusante da História.
Em Tesouros Submersos do Antigo Egipto, Francisco Tropa leva-nos a habitar
esse tempo passado da não história, um território paralelo de onde está ausente a cronometria. Os objectos apresentados assemelham-se em tudo a artefactos arqueológicos, excepto por não o serem. São, todos eles, produto de uma criação contemporânea,
sendo que o exercício titular os deslocou para uma geografia e um momento distantes.
A obra de João Maria Gusmão e Pedro Paiva tem vindo a desenvolver-se, como
afirma João Pinharanda, enquanto “ficção irónica que simula acreditar na própria substância da sua fantasia e seguir o conjunto de princípios forjados como base de uma investigação que seria científica e não artística, filosófica e não narrativa” (2007: 44). Em
A Mola Paleolítica, uma fotografia que sugere uma situação de investigação arqueológica perturbada pela solenidade da pose humana, é accionada, precisamente, esta desconstrução da fixidez artística, activando um campo de oportunidade indefinida dentro
e fora da imagem.
As possibilidades performativas da língua são testadas por João Leonardo que
lista sobre papel todos os verbos da língua portuguesa. Ao fazê-lo, o artista acaba por
trazer a discussão a profusão do território performativo, tema central à sua obra, mas
também a dimensão constritiva de uma língua, enquanto construção homogénea (como
defendido por Saussure).
João Queiroz associa num mesmo objecto – uma pequena aguarela – a razão
crítica de um pensamento filosófico a uma intuição puramente plástica e visual. É no
equilíbrio entre esta racionalidade e emocionalidade que as suas aguarelas, os seus desenhos e, claro, as suas pinturas se inscrevem num tempo de ninguém, um momento

que é simultaneamente anterior e posterior à observação.
Reflexão III de Rui Sanches mantém-nos no campo da representação ambígua,
convocando neste título a dupla significação da figura que sugere: uma cabeça reflectida
em espelho que num contínuo reflectivo remete para a reflexão mental. Este exercício
impossibilita o corte entre tempo e espaço, interior e exterior, matéria e forma e evoca
um conjunto de questões que percorrem a história de arte e a história das imagens.
A obra de José Pedro Croft é sempre um exercício metódico que resulta em
acontecimentos de contenção e na procura de valores matriciais. O núcleo de trabalhos
aqui apresentado, dois desenhos e duas esculturas, concorre para a percepção da forma
monumental silenciosa que atravessa a sua obra, tanto no caso do desenho como no
caso da escultura.
Mesa de Trabalho/Mesa de Jogo, de Pedro Barateiro interroga o território processual da criação. A mesa apresenta-se aqui como topos que coloca o espectador nos
interstícios entre o espaço de criação e o espaço de exibição, entre uma acção anterior
de pesquisa e a corporalidade artística, evocando abertamente o processo como participante activo da obra de arte.
Os dois desenhos (ou serão pinturas?) de AnaMary Bilbao examinam a memória
em campo abstracto, resgatando voluntariamente para a folha de papel palimpsestos,
gestos primeiros sempre irrecuperáveis. Mais do que a memória, enquanto historicismo
vernáculo que revela episódios do passado, à artista interessa o processo mnemónico
transvestido em plasticidade pura, que conjugue num mesmo intervalo a revelação e o
encobrimento.
É também o território da abstracção plástica o convocado por Marta Soares.
Numa tentativa de distanciar as ideias dos objectos e das figuras, abrindo espaço a
uma ambiguidade do concreto e a uma indefinição formal, a artista inscreve na tela a
energia da matéria que permite discernir uma auto-referencialidade, histórias que a tela
conta sobre si própria.
Um matemático visita a Serra do Caramulo onde, há 30 anos atrás, vivera durante dois anos, enquanto convalescia de tuberculose. É a partir daqui que se desenvolve Existir, de Maria Lusitano, que a artista apresenta como uma instalação de desenho
e um vídeo-ensaio. Conjugando música, desenho e narrativa, Lusitano questiona a percepção do tempo e as possibilidades discursivas da imagem em movimento.

Estas obras, assim como estes artistas, permitem-nos perceber o porquê da
arte contemporânea ser muito mais que um quadro temporal de produções artísticas
datadas, e se assumir como campo que interroga e actua sobre as macrodinâmicas actuais - globalização, falência de metanarrativas, emergência de novos modelos culturais normativos. Mas acima de tudo, constituem prova irrefutável que arte é uma coisa
mental, um processo metódico que interroga, discute, reflecte, representa e afirma o
mundo nas suas diversas fisionomias. A arte contemporânea (pelo menos, esta arte
contemporânea) atreve-se a habitar lugares diversos, próximos, distantes que são sempre territórios volúveis, optimistas e pessimistas, lugares éticos e estéticos.
São estes os lugares da arte. (Ou serão da ciência?)

Ana Cristina Cachola
Março de 2014
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The Places of Art
The selection of a group of contemporary artworks to launch a series of temporary exhibitions within a centre for science (in this case the Centre of the Science of
Coffee), is symptomatic of the climate of our times. The place of art today extends beyond the physical limits and formal boundaries which, through a historic process, led to
a narrowing of creative (and exhibition) possibilities. The impossibility of a relationship
between practices such as science and art has been replaced by a gradual shift toward a
harmonious and productive closeness. This has not always been the case.

1.
For centuries, no distinction was drawn between artistic creation and the work
of the artisan. In most cases, artistic production was the result of collective work and
the idea of a single creator was irrelevant. In workshops, tasks were divided between
various artisans and assistants, with one person responsible for overseeing the work as
a whole. Economic and technological necessity meant that the studio was not only a
place for transforming matter, but for producing the various instruments and tools for
working with the material. Activities, therefore, were not the exclusive domain of a particular studio. Specialisation of tasks only became necessary subsequently, as demand
increased.
The dependence of these workshops on clerical power largely explains why art
did not gain autonomy, nor the artist recognition, until the Renaissance, a period in
which ‘artists and thinkers believed that they rivalled God through participating in creation, redeeming themselves through the catharsis of reflective and creative acts’ (Pires,
2006: 35). Prior to this period, the capacity to create had been an exclusively divine
attribute.
According to Arnold Hauser’s Social History of Art, it was ‘the increased demand for works of art in the Renaissance that led to the ascent of the artist from the
level of the petit bourgeois artisan to that of the free intellectual worker’ (Hauser, 2003:
322). This paradigm shift cannot be pinpointed to one particular moment, but took
place gradually.

The various texts left by Leonardo da Vinci are crucial to an understanding of
how Renaissance thought came to change the shape of the artistic system, at a moment which radically changed the history of ideas and of thought. In line with the thinking of the time, da Vinci emphasised mimetic precision as a way of evaluating art, seen
by him as ‘the science of representing nature’. It would be the completeness of this
representation, employing experimentation and observation as methods, that would
lead to the integration of art and science.
These are the premises that led da Vinci to state that ‘art is a thing of the
mind’, referring specifically to painting, since sculpture – due to its lack of colour – would
never be able to achieve the representational completeness required by the principles of
scientific representation. The subtext here is an assertion of the excellence of the artist
who, in contrast to the ‘mechanical imitation’ achieved through copying the techniques
of others, develops a method based on science, raising his activity to the intellectual
plane and distancing himself, at the same time, from the manual nature of the work of
artisans.
The set of artistic techniques introduced and perfected during the Renaissance
– the geometric rigour of perspective as the transposition of a rationalised way of seeing, the sfumato which made it possible to create degrees of light and shade –, as well
as the attitudes upheld by their practitioners – the importance of the process, or the
primacy of the idea –, transformed this period into a moment which anticipated modern
and contemporary breakthroughs.

2.
At the end of the 1930s, Germany and France – which had been at the centre of
the modernist enthusiasm of the early twentieth century – became one of the principal
stages for the Nazi activities that led to the Holocaust, a horror compounded at the end
of the war, on a global scale, by the destructive impact of nuclear war – ‘Never has the
face of the globe and human life been so dramatically transformed as in the era which
began under the mushroom clouds of Hiroshima and Nagasaki’ (Hobsbawn, 1995: 177).
In 1945 it was not only Germany and Japan that were in ruins – the world was convalescing. If the First World War sparked cries of rebellion and a desire for progress, the
legacy of the Second World War was bewilderment and a questioning which Adorno put
into words better than anyone in his statement that writing poetry ‘after Auschwitz’
would be a barbaric act – a position which could well be applied to all forms of the socalled ‘fine arts’. In addition, the post-Second World War period became the starting
point for a kind of macro-revolution which spread out in various directions: political, social, economic and scientific. The same was true of modernism and the avant-gardes –
‘The smell of impending death rose from these avant-gardes. The future was no longer
theirs, though nobody knew whose it was.’ (Hobsbawn, 1995: 516).
The pluralism and creative freedom which characterise contemporary art have
transformed it into a domain which is an extraordinarily pertinent reflection of the cultural transformations brought about by modernity. With the implosion of points of reference brought about by the Second World War, by the post-colonial condition and by
the cold war (which placed power relations at the centre of discourse), the arts were
banished to a kind of no man’s land, where neither the real, as a referent, nor manifestos, nor the crutch of the ‘-ism’ served as guides. Artistic creations have become
so disparate that they can only be characterised by plurality. This does not mean that
there are not lines of continuity stretching from past to future, but that there is no
possibility of turning back. In addition, the shift in power relations brought about by
the socio-political metamorphoses of the post-Second World War period – the end of
colonialism, migration from former colonies to the former colonial metropoles, the creation of multicultural and multifaith societies, the crisis of the unitary nation-state and
the politicisation of ‘identity’ and ‘difference’ (Almeida, 2007: 81) – also brought about
profound changes in the field of science, particularly within social and human sciences.
During the nineteenth century the ‘study of formal artistic practices (literatures, painting and sculpture, musicology) often coming close in their practice to being
history, a history of the arts’ (Wallerstein et al, 1996: 10). In the twentieth century,
however, the historicist approach to artistic artefacts began to collapse (Danto, 2001
and Belting, 1989). History, broadly speaking, was no longer seen as ‘what actually

happened’, in Leopold von Ranke’s famous expression, but as a narrative (and thus
as a subjective construction from a particular point of view). If with modernisms, and
the subsequent emergence of the contemporary, the aesthetic canon was called into
question, the internal academic macrostructure also imploded with the development of
an awareness that ‘disciplines constitute a system of control in the production of discourse, fixing its limits through the action of an identity taking the form of a permanent
reactivation of the rules’, as Foucault was to later state in The Archeology of Knowledge
(1972: 224).
The profound changes in the social and cultural fabric of the post-war period
thus led to the transfiguration of the systems that had been set up under the banner
of progress, understood until then as a continual improvement, a cyclical process which
(always) evolved in a positive way. Art and science were called upon to occupy the site of
this breakdown, using it as the basis for establishing the coordinates of the new paths
which were to be their destiny.
The choice of these two moments – the coming together of art and science
during the Renaissance in a search for common ground, and the evolutionary affiliation
of the (same) fundamental fractures that occurred during the first half of the twentieth
century – to explain the exhibition Coisa Mental, at the Centre for the Science of Coffee,
is not the result of an exhaustive thematic exploration of the connection between these
two fields, nor does it aim to provide a genealogical approach to this dual relationship,
or even to dissect its points of similarity and difference. The aim is simply to elucidate
a set of circumstances that frame the emergence of an art which allows the kaleidoscopic and multidimensional nature of contemporaneity to be perceived, according to a
method based not on one single factor, but on a complex epistemology. It is this complex epistemology which acts as the foundation of contemporary artistic production,
through the integration of the ethical and aesthetic dimensions into the space-time of
the work of art.
Awareness of the role of these two dimensions – the ethical and the aesthetic – within contemporary creative endeavours is to some extent a result of the various
internal and external changes that have affected this field, as illustrated by the key
examples above. Contemporary art, having evolved from this legacy, is part of a critical
coming of age which is endowed with the power to transform knowledge.
The works from the António Cachola collection presented here (like each work
in itself) embody just this attribute and add to our understanding of science in its more

expansive, post-positivist form, a science which rejects monolithic thought, technological, social and political dogma, and belief in a deus ex machina who proved incapable of
responding to the calamities of the Second World War. But who instead stands astride
a theoretical and scientific framework, a critical stance with respect to the world and a
broad awareness of the past, of the ebb and flow of history.
In Tesouros Submersos do Antigo Egipto (Submerged Treasures of Ancient
Egypt), Francisco Tropa takes us into this past time of non-history, a parallel territory
in which time is not measured. The objects presented look exactly like archaeological
artefacts, but they are not. They are all contemporary creations which the act of titling
has transported to a distant time and place.
João Pinharanda describes the work of João Maria Gusmão and Pedro Paiva as
the development of an ‘ironic fiction which simulates belief in the very stuff of its fantasy and adherence to the set of principles forged as the basis of an investigation which
is scientific rather than artistic, philosophical rather than narrative’ (2007: 44). In A Mola
Paleolítica (The Paleolithic Spring), a photograph which suggests a scene of archaeological investigation imbued with disquiet by the solemnly posing humans, it is precisely
this deconstruction of artistic fixity that is employed, activating a realm of undefined
opportunity within and beyond the image.
The performative possibilities of language are explored by João Leonardo, who
lists every Portuguese verb on a sheet of paper. Through this act, the artist invites discussion of the richness of the performative territory, the central theme of his work,
but also the restrictive dimension of a language, as a homogeneous construction (as
proposed by Saussure).
Within one object – a small watercolour – João Queiroz brings together the
critical rationale of a philosophy with a purely plastic and visual intuition. It is this balance between rationality and emotion that places his watercolours, his drawings and,
of course, his paintings, in a no man’s time, a moment which is simultaneously pre- and
post-observation.
We stay in the realm of ambiguous representation with Rui Sanches’ Reflexão
III (Reflection III), a title which summons up the dual meaning of the form it evokes: a
head reflected in a mirror whose reflective continuum is suggestive of mental reflection.
It is an exercise which makes it impossible to separate time and space, interior and exterior, matter and form and evokes a set of questions which permeate the history of art

and the history of images.
The work of José Pedro Croft is always a methodical exercise which results in
acts of containment and a search for fundamental values. The group of works presented here, two drawings and two sculptures, allow us to perceive the silent monumental
form that pervades both his drawings and sculpture.
Mesa de Trabalho/Mesa de Jogo (Work Table/Play Table), by Pedro Barateiro
examines the territory of the creative process. The table here functions as a topos which
places the viewer in the interstices between the creative space and the exhibition space,
between an initial act of investigation and the artistic coming into being, in an open
reference to the active role played by process in the work of art.
AnaMary Bilbao’s two drawings (or are they paintings?), sheets of paper containing deliberately salvaged palimpsests – those irretrievable initial gestures –, explore
memory in abstract terms. It is not so much memory, as a vernacular historicism which
reveals episodes from the past, that interests the artist, but the transfiguration of the
mnemonic process into pure plastic form, simultaneously bringing together revelation
and concealment.
Marta Soares also works within the field of visual abstraction. In an attempt
to distance ideas from objects and figures, creating space for the concrete to become
ambiguous and for formal indefinition, the artist inscribes the canvas with the energy
of the matter, making it possible to discern a self-referentiality, to stories which the
canvas tells about itself.
A mathematician visits Serra do Caramulo where, 30 years earlier, he spent
two years convalescing from tuberculosis. This is the starting point for Maria Lusitano’s
Existir (Existing), presented as a drawing installation and a video essay. Bringing together music and narrative drawing, Lusitano questions the perception of time and the
discursive possibilities of the moving image.

These works, like the artists who made them, enable us to see contemporary
art as much more than work produced within a specific time frame, but as a field which
questions and acts upon current macrodynamics – globalization, the failure of metanarratives, the emergence of new standards for cultural models. Above all, however, they

provide irrefutable proof that art is a thing of the mind, a methodical process which
questions, discusses, reflects, represents and makes statements about the world in its
many different forms. Contemporary art (this contemporary art, at least), ventures into
diverse places, near and far, places that are always shifting, optimistic and pessimistic
territories, ethical and aesthetic places.

These are the places of art. (Or are they the places of science?)

Ana Cristina Cachola
March 2014
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José Pedro Croft
Sem título / Untitled. 2002
Guache sobre papel - Gouache on paper

José Pedro Croft
Sem título / Untitled. 2003
Guache sobre papel - Gouache on paper

José Pedro Croft
Sem título / Untitled. 1995
Escultura - sculpture
Madeira e gesso - Wood and plaster

Maria Lusitano
Projecto EXISTIR. 2005
DV 12 ´43’’, cor, som (Música de: Alessandro Scarlatti,
Microaudiowaves, Vincent Gallo, Ella Fitzgerald )

Marta Soares
Sem título / Untitled. 1999
Pintura - painting
Técnica mista s/tela - Mixed media on canvas

Pedro Barateiro
Mesa de Trabalho/ Mesa de Jogo. 2010
Estructura de metal, vidro, lápis dourado Metal structure, glass, golden pencil

Rui Sanches
Reflexão III. 1999
Escultura- sculpture
Contraplacado de tola, espelho e ferro - Tola plywood, mirror and iron

