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N
ão há melhor lugar do que 
Guimarães para chamar à 
atenção para o potencial 
artístico do têxtil. Assim 
pensou um colectivo de ar-
tistas e produtores cultu-

rais do Porto. A partir daí imaginou-
se uma exposição que voltasse a 
pôr-nos a falar de uma corrente que 
praticamente desapareceu das artes 
visuais portuguesas. Assim nasceu 
a Contextile, que começa amanhã 
com vontade de ser uma trienal de 
arte têxtil contemporânea.

No início havia um desafio, “colo-
car o têxtil num outro contexto, o 
da arte”, descreve Joaquim Pinheiro, 
da associação Ideias Emergentes, 
que organiza o evento. E fazê-lo na 
cidade que liderou uma das grandes 
regiões industriais do país, em que 
o têxtil era a principal actividade, 
faz mais sentido. Esta foi a forma 
que o colectivo encontrou para dar 
corpo a um projecto de médio-pra-
zo em que vem trabalhando: fazer 
ressurgir em Portugal uma fileira 
têxtil na arte contemporânea.

Nos anos de 1970 e 1980, o país 
teve vários artistas a trabalhar nesta 
área, sobretudo nas tapeçarias, mas 
a tendência foi decrescendo. “So-
bretudo desde que as escolas de Be-
las Artes deixaram de ter uma com-
ponente têxtil nos seus currículos, 
os artistas deixaram de usar estes 
materiais”, explica Conceição Rios, 
artista plástica que pertence à Ideias 
Emergentes.

O Vale do Ave e Guimarães em 
particular foram também o local 
certo para responder a uma das 
grandes dificuldades da arte têxtil 
na Europa: encontrar espaços de 
trabalho. “A deslocalização das em-
presas não levou só a produção pa-
ra a China, levou também as máqui-
nas e muito conhecimento”, explica 
a estoniana Monika Jarg, que parti-
cipou numa das residências artísti-
cas da Contextile. Por isso, os artistas 
têxteis “não conseguem muitas ve-
zes encontrar o seu lugar”. Durante 
um mês o lugar de Jarg foi Guima-
rães. Trabalhou com as bordadeiras 
tradicionais da cooperativa A Ofici-
na e com elas aprendeu alguns dos 
21 pontos que valeram ao bordado 
local a certificação. 

“Não era uma técnica estranha, 
apesar de algumas coisas serem bas-
tante diferentes”, explica. E três dias 
bastaram para descobrir os detalhes 
do ponto e aprender a melhor forma 
de o usar sobre madeira. Esta cria-
dora da Estónia tem-se especializa-
do em bordar sobre materiais sur-
preendentes, como o metal e o ci-
mento; neste caso, usou madeira em 
lugar do habitual linho do bordado 
local. 

Adélia Faria foi uma das pessoas 
com quem Monika Jarg aprendeu a 
técnica. Bordadeira profissional há 
15 anos na Oficina, teve o primeiro 
contacto com o resultado final da 
obra quando, juntamente com o Íp-
silon, acompanhou a montagem da 
peça no local da exposição, no início 
da semana. Estava “maravilhada”. 
“É espectacular! Não conhecia este 
tipo de trabalho nem imaginei que 
o nosso bordado pudesse resultar 
tão bem”, confessa.

Além do trabalho de Jarg, a Con-
textile encomendou mais duas peças 
a artistas europeias, que trabalha-
ram com parceiros locais. Em Invi-
sible people, a lituana Ernesta Di-
ninyte fotografou os colaboradores 
da empresa têxtil Pereira da Cunha 
e estampou os seus retratos em al-
mofadas produzidas na fábrica vi-
maranense. Já a antropóloga e de-
signer têxtil italiana Francesca Pinol 
esteve na empresa de artigos para o 
lar Sampedro, onde concluiu Blau 
e Cercle, duas obras inspiradas nas 
origens da fábrica e nos padrões e 
texturas dos tecidos habitualmente 
ali produzidos. 

Todo um programa
Estas três obras serão inauguradas 
amanhã, na abertura da trienal de 
arte contemporânea de Guimarães, 
que terá a Casa da Memória, na prin-
cipal entrada da cidade, como pon-
to central. O evento é organizado 
pela associação Ideias Emergentes, 
sediada no Porto, mas, antes de ser 
uma trienal, a exposição prevista era 
a uma extensão do Bienal de Arte 
Têxtil de Kaunas, uma das mais im-
portantes do mundo. As relações 
entre a organização nacional e a Li-
tuânia vêm de há vários anos, mas 
tornaram-se particularmente visí-

veis na última edição daquela bie-
nal, em que estiveram presentes 
sete artistas nacionais, tornando 
Portugal um dos países em desta-
que.

De resto, a directora da Bienal li-
tuana, Virginia Vitkiene, é uma das 
juradas que escolheram as peças 
para a exposição internacional da 
Contextile. Todavia, o projecto cres-
ceu, sobretudo desde que a organi-
zação abriu as inscrições para a mos-
tra competitiva. À chamada respon-
deram mais de 230 artistas, 
europeus, mas também dos Estados 
Unidos, Canadá, América do Sul, 

Israel, China, Taiwan e Austrália.  O 
júri selecionou 55 finalistas, de 20 
países, que propuseram instalações 
vídeo, esculturas e pinturas em que 
cruzam linguagens das artes visuais 
com elementos têxteis.

A exposição, que inaugura ama-
nhã, mantém-se aberta até 14 de 
Outubro, na Casa da Memória. O es-
paço do futuro museu dedicado a 
Guimarães e aos vimaranenses fará 
assim a sua estreia na Capital Euro-
peia da Cultura, recebendo a trienal 
antes mesmo da sua inauguração 
oficial

A mostra internacional e as expo-
sições resultantes das residências 
artísticas são os eventos centrais da 
Contextile, mas o programa é mais 
extenso. No mesmo espaço, aconte-

A primeira 
exposição 
portuguesa 
dedicada à 
arte têxtil 
contemporânea 
abre amanhã na 
Capital Europeia 
da Cultura. Mas a 
Contextile já está 
a pôr criadores 
e fábricas a 
trabalhar em 
conjunto há 
vários meses 
— e pode ser 
para durar.

Samuel Silva

vida do têxtil

A segunda 

O objectivo de 
médio-prazo da 
Contextile é fazer 
ressurgir, a partir 
das cinzas da 
região industrial 
do Vale do Ave, 
uma !ileira têxtil 
na arte 
contemporânea
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ce a exposição satélite Arquivo fabril, 
uma instalação a partir do espólio da 
empresa têxtil vimaranense Pereira 
da Cunha, que reúne amostras de 
tecido produzidas desde 1936. A di-
mensão histórica da arte têxtil é tam-
bém a ideia central de outras duas 
mostras associadas à trienal. O Ar-
quivo Municipal Alfredo Pimenta 
acolhe uma exposição antológica 
dedicada a Gisela Santi, artista de 
origem italiana que viveu grande par-
te da sua vida em Portugal, e uma 
das pioneiras da arte têxtil contem-
porânea no país, especialmente na 
tapeçaria. No Paço dos Duques de 
Bragança estará Rewind History, uma 
extensão da Bienal de Kaunas reu-
nindo obras de 16 artistas lituanos 
que, a partir de peças feitas com um 
tear Jacquard computadorizado re-
cuperam obras de arte clássicas.

No programa incluem-se ainda 
um espectáculo de dança contem-
porânea (ver caixa) e performances 
e instalações no espaço público. A 
mais marcante destas acontecerá na 
praça do Toural a partir de 7 de Ou-
tubro, com uma instalação de gran-
des dimensões feita por mulheres 
vimaranenses a partir de desperdí-
cios da indústria têxtil local. Tam-
bém no início do próximo mês, nos 
dias 2 e 3, o Centro Cultural Vila Flor 
recebe a conferência internacional 
Arte Têxtil Contemporânea: que pers-
pectivas?, que pretende fazer um 
diagnóstico dos mercados e escolas 
artísticas de vários países, em par-
ticular Portugal, Lituânia, Canadá e 
Japão. 

A Contextile 2012 nasceu com o 
apoio da Capital Europeia da Cultu-
ra, mas a intenção da organização 
é que o evento fique na cidade e as-
suma uma periodicidade trienal. 
Para isso, a Ideias Emergentes espe-
ra poder continuar a contar com a 
colaboração da Bienal de Kaunas, 
mas também aproveitar os contac-
tos com instituições culturais e em-
presas têxteis da região para criar 
uma rede de parceiros locais que 
permita continuar a realizar esta 
exposição. “Atendendo ao custo que 
esta edição teve, realizar a Contex-
tile a cada três anos não é uma ideia 
megalómana”, assegura Conceição 
Rios.

N
EL

SO
N

 G
A

RR
ID

O

“Desde que as escolas 
de Belas Artes 
deixaram de ter uma 
componente têxtil nos 
seus currículos, os 
artistas deixaram de 
usar estes materiais”, 
explica Conceição 
Rios, da Ideias 
Emergentes, a 
promotora de 
Contextile


