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REGIÃO

Primeira edição da Contextile acontece em setembro

Guimarães quer criar nova imagem do têxtil 
a partir do contributo das artes
RUI DE LEMOS

A cidade de Guimarães 
vai acolher a primeira edi-
ção da trienal de arte têx-
til  “Contextile 2012”, de 1 
de setembro a 14 de outu-
bro, em diferentes pontos 
da cidade. O evento inter-
nacional pretende que o 
setor das artes possa con-
tribuir para a criação de 
uma nova imagem do têx-
til na região. 

O setor têxtil tem um ele-
vado peso socioeconómico 
na região do Ave e no país. 
Porém, apesar da sua im-
portância, encerra um «uni-
verso doloroso e de memó-
ria preconceituosa e difícil. 
Quando se fala em têxtil em 
Portugal, fala-se em desem-
prego, em vida dura e em 
fábricas a fechar». Ao mes-
mo tempo, paradoxalmen-
te, vive-se «um tempo de 
sucessos e de coisas boas, 
das quais algumas empre-
sas são exemplo», ilustrou 
Guilhermina Rios, consulto-
ra da Contextile, ontem, na 
sessão de apresentação dos 

A Contextile pretende colocar o têxtil em novos contextos criativos através 
da realização de um grande evento que reúna artistas, públicos, produtores 
e consumidores, portugueses e internacionais, num mesmo momento e 
num mesmo lugar.

A Contextile vai constituir o evento que assinalará 
a abertura ao público da Casa da Memória, a última 
das obras materiais da Capital Europeia da Cultura 
Guimarães 2012. 

Aquela trienal, através da sua exposição competiti-
va, constitui a primeira iniciativa a ter lugar na Casa 
da Memória. «O edifício está concluído e a Câmara 
Municipal permitiu-nos que esta fosse a iniciativa de 
abertura, numa relação muito simbólica entre a produção 
artística contemporânea e a memória do têxtil deste 
território», anunciou, ontem, Carlos Martins, diretor 
executivo da CEC 2012. 

A Casa da Memória é a última obra a ser inaugu-
rada no âmbito do investimento material da Capital 

Europeia da Cultura e encerra um «museu inovador», 
que pretende resumir o quadro identitário da condição 
vimaranense, contando «histórias da História» de Gui-
marães, através de depoimentos e objetos pessoais da 
população, recolhidos por uma equipa multidisciplinar 
da Universidade do Minho (UMinho).

A Casa da Memória, a cargo da artista plástica Bia 
Lessa, ocupa o reabilitado edifício da antiga fábrica 
de plásticos Pátria, na principal entrada da cidade, 
e representa um investimento de quatro milhões de 
euros ao abrigo da Capital Europeia da Cultura Gui-
marães 2012.

«Através de objetos vulgares vai ser retratado o 
quadro identitário da condição vimaranense», resume o 

responsável pelo projeto, António Amaro das Neves.
O objetivo do novo museu é, ainda segundo Ama-

ro das Neves, «identificar objetos não pelo valor do 
objeto em si, mas pela história que esse objeto pode 
contar» e «também dessa mesma história». A recolha 
das histórias foi feita por uma equipa multidisciplinar, 
organizada pela UMinho, com colaboradores de áreas 
desde a sociologia, etnografia, genealogia, literatura, 
geografia, história e literatura.

Para construir o projeto, foram abordados vimaranen-
ses de áreas como o comércio, artesanato, indústria, 
ensino, futebol, e de qualquer quadrante social mas, “com 
memória”. Além dos depoimentos, foram identificados e 
recolhidos materiais para o espólio do futuro museu.

Casa da Memória de Guimarães abre portas ao têxtil

DR

Evento pretende devolver prestígio e importância ao têxtil

reflexão, os responsáveis 
pela Contextile, que integra 
a área de programação da 
Cidade da CEC 2012, afir-
mam pertinente colocar o 
têxtil em novos contextos 
criativos através da reali-
zação de um grande even-
to que reúna artistas, pú-
blicos, produtores e con-
sumidores, portugueses e 
internacionais, num mes-
mo momento e num mes-
mo lugar, potenciando, as-
sim, a criação das redes ne-
cessárias à modernização 
da imagem do têxtil na re-
gião e em Portugal.

O primeiro sinal de arte 
foi mostrado, ontem, inte-
grado na Contextile 2012, 
tendo decorrido, na Ala-
meda de São Dâmaso, o 
“Pop Up Tecer Guimarães”. 
Tratou-se de uma perfor-
mance em que visitantes 
ou habitantes locais pu-
deram construir um tear 
humano. Coordenados por 
quatro performers, os par-
ticipantes foram envolvi-
dos no processo de fabri-
cação de uma peça têxtil 

à escala humana. O resul-
tado do esforço coletivo 
coordenado será uma ma-
lha com diversos padrões 
alusivos à cidade de Gui-
marães.

O evento de arte con-
temporânea de âmbito in-
ternacional consagra uma 
exposição internacional 
de 65 obras de 53 artis-
tas; residências artísticas 
–“Bordado de Guimarães” 
e “In Factory” (a decor-
rer nas fábricas Sampe-
dro e Pereira da Cunha); 
workshops, uma conferên-
cia sobre Arte Têxtil Con-
temporânea e várias in-
tervenções artísticas pú-
blicas. A exposição inter-
nacional de artistas de 20 
nacionalidades estará pa-
tente na Casa da Memória, 
enquanto outra exposição, 
numa extensão da bienal 
de Kaunas, da Lituânia, es-
tará presente no Paço dos 
Duques de Bragança, que 
também recebe uma con-
ferência e um espetáculo 
interdisciplinar da coreó-
grafa Né Barros. 

DM

contornos da primeira edi-
ção da trienal de arte têx-
til contemporânea. Assim, 
o evento propõe reavivar 
os costumes de uma re-
gião marcadamente asso-
ciada ao setor têxtil, mas, 
sobretudo, contribuir para 
lhe devolver o prestígio e a 
importância de outrora. «Há 
uma lacuna neste univer-
so que respeita à arte têx-
til, que já teve papel funda-
mental nas escolas de be-
las artes, mas cujos depar-

tamentos têm vindo a en-
cerrar», sublinhou.

No ano em que Guima-
rães é Capital Europeia da 
Cultura, a Contextile 2012 
pretende, assim, dar visi-
bilidade à Textile Art, in-
centivando os artistas para 
uma abordagem inovadora, 
experimental e contempo-
rânea das artes visuais. O 
programa do evento «cor-
responde a esta reflexão, 
tendo em conta as dificul-
dades financeiras do mo-

mento, trazendo a Guima-
rães uma espécie de fórum 
de compreensão e debate 
da situação da arte têxtil 
no país, mesmo que a par-
tir de exemplos estrangei-
ros que são boas práticas», 
resumiu Guilhermina Rios. 
Com efeito, o evento pre-
tende «valorizar o setor 
têxtil, conjugando-o com 
arte», acrescentou o co-
ordenador geral Joaquim 
Pinheiro. 

Tendo presente aquela 
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