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PS quer 48
freguesias
!A proposta socialista
prevê a fusão de 21
freguesias. Os presidentes
de junta parecem
concordar.

Feira Afonsina
chega à Colina
Sagrada
!O programa da
segunda edição traz
novidades e expande-se
a novos espaços.
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!Contextile 2012 inaugura Casa da Memória.
!Impacto da arte têxtil não deve ser negligenciado.

Um olhar

crítico
sobre o têxtil
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texto. Alberto José Teixeira
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- Quais as expectativas e
objectivos para a Contextile
2012, que arrancou no
sábado?

- É a primeira vez que se realiza
um evento do género em Portugal
e há muito trabalho a fazer no que
diz respeito à Arte Têxtil Contem-
porânea nacional.  Este pretende
ser apenas o primeiro passo de
muitos. O objectivo é fazer crescer
a trienal de Arte Têxtil, ao longo de
várias edições, e dar um contributo
valioso à promoção desta arte por
vezes esquecida, seja pela partilha
entre diversos artistas nacionais e
internacionais, seja pelo envolvi-
mento da comunidade local e na-
cional. E assim colocar o têxtil em
novos contextos criativos. Resu-
mindo, a Contextile nasceu com a
missão de dar visibilidade à Arte
Têxtil; mobilizar e incentivar os
artistas para uma abordagem ino-
vadora e experimental das artes vi-
suais; assumir-se como Plataforma
Criativa e debate de ideias/projec-
tos, desenvolvimento de redes in-
ternacionais, troca de boas práticas
interdisciplinares e académicas.
Este caminho faz-se caminhando.
Esperamos que todos usufruam
deste evento único.

- Na conferência de imprensa
de apresentação do evento, os
responsáveis afirmaram que
um dos objectivos passaria por
reforçar e estabelecer novas
pontes entre o têxtil e arte
têxtil. De que forma será
trabalhado esse objectivo?

- O têxtil pode ter imensas facetas e
é nossa missão promover a faceta
mais criativa, abrir novos caminhos.
Sabemos que o sector têxtil indus-
trial tem-se reestruturado com noto-
riedade nas últimas décadas, mas
consideramos que também cabe
ao sector das artes contribuir para
a criação de uma nova imagem do

têxtil. No fundo, desenvolver um
trabalho sinergético. O têxtil é um
universo vasto e complexo de in-
terligações de áreas como a agrí-
cola, a industrial e a criativa. Os
materiais vêm da natureza ou de
processos industriais artificiais e
complexos transformados por
máquinas, pessoas e ideias. São
utilizados na produção massiva de
“objectos utilitários” que usamos
todos os dias em casa, no trabalho,
nos transportes, nas empresas.
Utilizamos esses materiais/produtos
mas sem um olhar crítico/estético,
dada a sua proximidade pelo uso
constante. É este olhar crítico que

queremos desenvolver através da
Arte Têxtil. Ela observa, consome,
digere e “desconstrói” o universo
têxtil, atribui-lhe uma faceta mais
estética mostrando-o através do re-
curso à fotografia, à pintura, escul-
tura e misturando técnicas várias. É
este “re-olhar” que pode ser obser-
vado nas exposições que organizá-

mos e que estão patentes na Casa
da Memória, Paço dos Duques de
Bragança e Arquivo Municipal
Alfredo Pimenta.

- Qual o impacto que uma
maior presença da arte têxtil
pode trazer à produção e
também à comercialização?

- Sensibilizar quem observa as

obras de arte para as potenciali-
dades dos materiais têxteis, sua
beleza e o poder que têm para co-
municar mensagens. É esse o maior
impacto da arte têxtil. Por outro
lado, as investigações desenvolvi-
das por criativos podem também
abrir novos horizontes para as em-
presas conceberem novos produtos.
Ao valorizar o têxtil pela sua beleza,
certamente que os produtos serão
também mais valorizados na hora
da sua comercialização. No fundo,
ficamos todos a ganhar.

- A nível interno, Guimarães é
uma referência no que toca à
indústria têxtil. Comparativa-
mente, como se coloca
Guimarães no capítulo da
aposta na indústria têxtil?

- Guimarães, e toda a região do
Vale do Ave, é indiscutivelmente
uma referência no sector têxtil. As
empresas continuam a apostar no
têxtil, a criar novos produtos, a ino-
var-se. A Universidade do Minho
dá também um forte contributo. Ex-
istem, nesta região, condições ex-
cepcionais que não existem noutras
regiões do país. Esta foi uma das
razões para estrear a primeira
edição da Trienal de Arte Têxtil em
Guimarães, aliada ao facto de ser o
palco de Guimarães 2012, Capital
Europeia da Cultura. O projecto foi
apresentado e prontamente
aprovado, tendo em conta as suas
características específicas.

- Comparativamente a outros
países, qual o aproveitamento
que Portugal faz da arte têxtil?

- A arte têxtil está pouco explorada
e divulgada em Portugal, compara-
tivamente com outros países. As es-
colas artísticas têm aqui um papel
fundamental no desenvolvimento
desta arte. Para debatermos este as-
sunto organizámos  a Conferência
“Arte Têxtil Contemporânea: que
perspetivas?”, que decorre nos dias
2 e 3 de Outubro, com o objetivo
de discutir a situação nacional e

“Sensibilizar quem observa as obras de arte para
as potencialidades dos materiais têxteis”
A Contextile 2012 arrancou no início de Setembro e prolonga-se até Outubro. Em entrevista, Joaquim
Pinheiro, coordenador do evento, explica o impacto e a importância da arte têxtil naquele sector.

“A Contextile nasceu com a missão de dar
visibilidade à Arte Têxtil; mobilizar e incentivar
os artistas para uma abordagem inovadora e
experimental das artes visuais; assumir-se
como Plataforma Criativa e debate de ideias.”

! Joaquim Pinheiro destaca o olhar crítico da arte têxtil



internacional, contando com a
participação de especialistas que
apresentarão os seus estudos.
Contamos também perceber qual a
situação da arte têxtil nas escolas
artísticas. Este evento é aberto a
todos os interessados e esperamos,
no final, perceber melhor qual a
situação da arte têxtil em Portugal,
apontando caminhos para o futuro.

- A propósito da Contextile,
tem sido muitas vezes referida
a importância da parceria com
a Bienal da Kaunas. Qual o
peso desse parceiro?

- Nos últimos anos, a Ideias Emer-
gentes, responsável pela produção
e concepção da Contextile 2012,
tem participado na “Kaunas Bien-
nial Textile” (Kaunas, Lituânia),
com a promoção do trabalho de
vários artistas portugueses. A Bienal
de Kaunas conta com quase duas
décadas de existência e tem-se
tornado um dos mais importantes
centros de cultura da arte têxtil no
mundo. Esta relação entre Portugal
e Lituânia tem-se aprofundado
e, na edição de 2011, a Ideias
Emergentes foi parceiro oficial, na
mesma altura em que Portugal foi
um dos países convidados. Por essa
ocasião, em Kaunas, foi apresen-
tada uma exposição colectiva com
obras de sete artistas portugueses e
criado um espectáculo performance
interdisciplinar - “4 Million”, em
co-produção com a Kaunas Bienal
e com a AURA DanceTheatre da
Lituânia, coreografado por Né Bar-
ros (Balleteatro Porto), com a par-
ticipação da artista plástica Patricija
Gilytè (Kaunas). As linguagens e as
novas propostas associadas ao têx-
til, que todos os anos são partil-
hadas neste evento, evidenciaram,
à equipa da Ideias Emergentes, a
importância e urgência em realizar
um evento semelhante em Portu-
gal. É no enquadramento da
parceria com “Kaunas Biennial
Textile‘11”, que apresentamos a
exposição “Rewind History”, no

Paço dos Duques de Bragança e a
performance “4 million” (estreou
em Guimarães nos passados dias 1
e 2 de setembro, na Plataforma das
Artes), possibilitando, assim, aos vi-
maranenses, e a todos os visitantes,
o contacto com algumas obras e
projectos apresentados na edição
de 2011. Elementos responsáveis
pela organização de “Kaunas
Biennial”, com vasta experiência,
deram também o seu contributo
para o delinear do programa da
Contextile 2012, assim como par-
ticiparam no painel do júri da Ex-
posição Competitiva. O importante
é trabalhar em colaboração com
outras organizações.

- A Contextile assinalará tam-
bém a inauguração de um novo
espaço da Capital Europeia da
Cultura, a Casa da Memória.
Há, por isso, um maior sentido
de responsabilidade?

- O grande sentido de responsabili-
dade nasceu no primeiro dia em
que nasceu a ideia de realizar a
Contextile 2012. E esse sentido de
responsabilidade mantém-se até
hoje. Claro que ter a oportunidade
de colocar na Casa da Memória a

Exposição Internacional com 87
obras de 52 artistas nacionais e
internacionais é uma honra.  No
mesmo local vão ainda estar expos-
tos os trabalhos resultantes das
residências artísticas “In Factory”
e “Bordado de Guimarães”, assim

como o Arquivo Fabril, resultante
de um convite endereçado a uma
empresa têxtil local. O espaço é
bastante agradável, está muito
bem recuperado e cumpre com
os objectivos da organização do
evento e as exigências de dimensão
que procurávamos. 

- Ao nível do programa,
verifica-se uma forte aposta
nas residências artísticas,
para além das exposições e
conferências. Quais os
objectivos dessa aposta?

- O objectivo das residências artísti-
cas foi o de aproximar a indústria
têxtil do evento Contextile 2012,
para além de proporcionar novos
olhares sobre o têxtil e novas for-
mas de trabalhar a matéria-prima
existente na região. Para as artistas
envolvidas foi uma oportunidade
única de se entrosarem no ambi-
ente fabril e poderem contar com
os meios usados na produção in-

dustrial, desta vez ao serviço das
suas criações. Para as empresas é
uma forma de mostrarem aquilo
que suas empresas são capazes de
fazer e valorizar o seu trabalho.

- Quais os pontos da
programação que merecem
mais atenção?

- A programação da Contextile
2012 foi concebida como um todo,
complementando-se e abrindo
portas à fruição da arte têxtil para
todos. Assim, delineámos um per-
curso que sugerimos aos visitantes,
não sendo possível destacar uma
exposição ou artista em particular.
Primeiro, uma visita ao Paço dos
Duques de Bragança para ver
“Rewind History”, constituída por
obras criadas por artistas lituanos
em tear “jacquard”, sendo uma
oportunidade para ver parte das
obras expostas no ano passado na
“Kaunas Biennial Textile’11”, na
Lituânia. Descendo até à Rua João
Lopes de Faria, onde se situa o Ar-
quivo Municipal Alfredo Pimenta,
é o local para reviver as obras de
Gisela Santi, tapeçarias de arte têx-
til tecidas pela artista italiana que
se radicou em Portugal e que deu
um contributo valioso ao desen-
volvimento e promoção da arte
têxtil portuguesa. Uma justa home-
nagem. Descendo mais um pouco
eis que surge a oportunidade de
visitar a Casa da Memória, na
Avenida Conde Margaride, aberta
ao público pela primeira vez, onde
os visitantes podem ver a Ex-
posição Internacional com 87 obras
de 52 artistas nacionais e interna-
cionais; “In Factory”, resultado das
residências realizadas por artistas
da Lituânia e Espanha em fábricas
de Guimarães; “Bordado de
Guimarães”, resultado da residên-
cia artística que uma artista da Es-
tónia realizou com as artesãs de A
Oficina e, ainda, Arquivo Fabril,
uma coleção do espólio da empresa
Pereira da Cunha SA, apresentada
pelo seu lado artístico.!
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! Trabalhos nacionais e internacionais em exposição

“Ter a oportunidade de colocar na Casa da
Memória a Exposição Internacional com 87
obras de 52 artistas nacionais e internacionais
é uma honra. Vão ainda estar expostos os tra-
balhos resultantes das residências artísticas.”
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