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

1. Qual o significado da arte têxtil?

Francesca Piñol: Arte Têxtil é uma linguagem que permite expressar a arte. Uma linguagem muito 
completa que vai desde as fibras aos tecidos; desde que eles nascem até que se lhes dá cor, que inclui 
materiais convencionais até aos mais tecnológico e uma grande variedade de técnicas e disciplinas. É um 
mundo/campo que dá a possibilidade de experimentar tecnologias tradicionais e novas, e próximo da 
utilização como expressão pessoal e artística, é regenerada e está em constante ação.
O objetivo principal da arte têxtil é alcançar uma expressão plástica alargada, integrando diversas 
disciplinas das artes plásticas como a pintura e a escultura. A arte têxtil aborda inúmeras áreas e é 
atualmente parte da arte contemporânea.

2. O que a inspira?

Francesca Piñol: Fascina-me a forma como se entrelaçam as fibras, a urdidura e a trama, e o que surge de 
novo a partir deste cruzamento. O meu trabalho sempre tem sido marcado pelo fascínio pelo tecido, como 
as diferentes linhas se entrelaçam na construção de um discurso têxtil. O trabalho com teares sempre foi a 
minha característica principal, a maravilha da ingenuidade humana no momento de desenvolver dispositivos 
tem marcado o meu trabalho, no qual eu também gosto de incluir peças ou acessórios próprios do comércio 
têxtil, seja proveniente de processos artesanais, industriais ou tecnológicos, e de qualquer cultura.
O tecido ou as composições têxteis são dos diferentes meios, que são como meta-linguagem para explicar 
a maneira como percorro o meu caminho.

3. O que pensou criar nesta sua residência artística?

Francesca Piñol: eu tentei aprofundar-me sobre a fábrica, o seu início, estrutura e os tecidos que ela 
produz. Fiquei inspirada pelas origens da fábrica e os motivos que a fizeram ter início. Também nos 
padrões, nas texturas das tecelagens e tecidos criados, nos materiais utilizados, especialmente o linho, que 
foi o material com o qual me senti motivada a trabalhar, assim como os teares produtores de tecidos.
Então, para realizar o meu projeto parti das estruturas têxteis, o som dos teares ao tecê-los. E o linho: a 
simbologia da roda de fiação, e da força da roda movida a energia da água do rio.

4. O que espera deste projeto?

Francesca Piñol: Alguns tópicos da arte têxtil, uma vez que representam o trabalho feito à mão, a coisa 
doméstica, as questões de género, da subjetividade ... Parece que se afastam quando usamos as novas 
tecnologias. Isto dá uma mistura entre arte, design, arquitetura, novas tecnologias, e pode  permitir uma 
interdisciplinariedade que pode ser o apoio à criação de peças muito interessantes, conceituais e 
inovadoras. Este projecto parece-me ser muito interessante, uma vez que existe a questão da linguagem 
própria do têxtil. 

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

Francesca Piñol: Eu acho que a indústria têxtil em Guimarães está fortemente ligada ao projeto Contextile 
2012. É também muito corajoso por parte da indústria em aceitar o desafio de trabalhar com os artistas, 
entrosá-los nas empresas e facilitar-lhes o seu trabalho artístico, para além do trabalho de produção 
habitual da empresa.
É uma oportunidade única que eu valorizo muito. E eu acredito que eventos como a Contextile 2012 devem 
ser um exemplo a continuar para que a arte têxtil possa evoluir.
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