
Breves questões colocadas à artista Monika Järg durante a sua residência artística.
Entrevista conduzida por Laura Dirmaitè.

1. Qual o significado da arte têxtil?

Mnika Järg: O processo artístico é para mim uma possibilidade e uma forma de expressão e 
reflexão, sem limites, sem qualquer compromisso. É um ato completamente livre. 

2. O que a inspira?

Monika Järg: Pessoas, situações, relações, ambiente – as coisas simples da vida quotidiana. 
Nunca sigo receitas, nem para cozinhar, nem para todas as outras coisas que faço ou trabalhos 
que crio. Tento sempre escolher caminhos desconhecidos, combinando-os com as minhas 
experiências anteriores. E gosto de assumir riscos, sem saber, geralmente, o que vai acontecer. 
Embora não seja um procedimento seguro, as situações que enfrento são bastante interessantes 
e eu gosto.

3. O que pensou criar nesta sua residência artística?

Monika Järg: Desafiaram-me para criar uma obra em que usasse os conhecimentos do Bordado 
de Guimarães. Este foi o primeiro passo. Outro ponto de partida foi a mistura de materiais – 
madeira e têxtil – familiares nos meus trabalhos anteriores. Antes de chegar a Guimarães trazia 
várias ideias, mas eu gosto de ser sempre tocada pelas circunstâncias, sentir, ouvir e ver, 
decidindo depois o que irei fazer. Durante vários dias trabalhei com as artesãs de A Oficina, onde 
aprendi as técnicas e me envolvi para sentir o valor desta criação. Na minha instalação, combino 
este conhecimento e a minha interpretação dos significados existentes nos desenhos desta 
técnica especial.

4. O que espera deste projeto?

Monika Järg: Espero o que sempre espero de novos lugares e situações: muitas experiências e 
ideias sobre as quais possa trabalhar! Lugares, pessoas e contactos que me inspirem. 

5. O que  acha da indústria têxtil em Guimarães e da Contextile 2012?

Monika Järg: Guimarães guarda vastos conhecimentos e cultura significantes que derivam do 
facto de ser um grande centro de produção têxtil. Espero que permaneça como tal; aqui reside o 
poder para reanimá-lo. A cultura é a chave para o sucesso económico, por isso espero que os 
edifícios vazios de fábricas ganhem vida novamente. A Contextile será certamente um importante 
passo nesse sentido, uma vez que mostra que os intervenientes culturais, como os artistas e 
designers, estão disponíveis para contribuir. 


