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José Manuel Fernandes é arquitecto e urbanista. Foi recentemente nomeado 

director do Instituto de Arte Contemporânea, organismo fundado em 1997. 

Exerce desde 1978 a actividade de professor universitário, sendo doutorado 

em História da Arquitectura e de urbanística. Tem paralelamente desenvolvido 

um trabalho de investigação nestas áreas, bem como editado e publicado os 

seus trabalhos. É colaborador permanente do semanário Expresso. Neste 

organismo do Ministério da Cultura, substituiu o Pintor Fernando Calhau, 

primeiro director deste Instituto. A Número Magazine foi conversar com ele 

acerca dos seus planos para a arte contemporânea portuguesa numa espécie 

de “samplagem” no seu trabalho artístico. 

 

 

NÚMEROMAGAZINE (NM): Tendo formação na área da arquitectura e 

do urbanismo como encara o desafio de dirigir o Instituto de Arte 

Contemporânea? 

R - Não tanto pela via da arquitectura e do urbanismo que é uma espécie de 

especialização. Considero que o essencial não é tanto a formação, o 

importante é, de facto, uma atitude e uma desejável capacidade de trabalho 

em equipe, a sua estruturação, a organização, a activação de iniciativas em 

grupo... Isso é que é para mim o IAC. Em relação à arquitectura, é claro que 

vou puxar por ela, mas a par e com o maior respeito por todas as áreas 

artísticas das artes plásticas. 

 

NM - Que avaliação faz das acções desenvolvidas pelo IAC até à data? 

Deseja dar continuidade à estratégia seguida pela direcção do Pintor 

Fernando Calhau? Qual vai ser a política seguida pela sua direcção? 

José Manuel Fernandes - Um dos aspectos a salientar é a continuidade com 

iniciativas em curso, que o IAC soube encabeçar e, digamos, protagonizar, 



nomeadamente as internacionais. Como sabem a Bienal de Veneza é um dos 

grandes trunfos, tem tido uma afirmação consequente e representado muito 

bem o país ao nível do que melhor se faz em artes plásticas ao nível 

internacional. Para a Bienal de São Paulo, em 2002, já foi nomeado o 

comissário, apenas aguardamos divulgar o seu nome e o do artista. Daremos 

continuidade a estas iniciativas, nomeadamente, internacionais, e a acções de 

descentralização, por exemplo, por via dos protocolos. O acordo com a 

Tabaqueira e as Câmaras Municipais tem funcionado muito bem, para 

intervenções no espaço público. São também de referir as iniciativas da 

sociedade civil, das pequenas instituições, das áreas municipais, do poder 

local, que conjuntamente podem, se forem bem orientadas, dar frutos 

interessantíssimos. A arte no espaço publico é uma área muito sensível em que 

tem de haver uma grande acção educativa.  

 

NM – O IAC tem desenvolvido acções de formação nas escolas, vão 

continuar? 

JMF - O IAC deu apoio, por exemplo, a um trabalho importantíssimo de 

formação em escolas feito pelo Clube Artes e Ideias, mas infelizmente, esse 

processo ficou suspenso ... Esse é um problema que o nosso país tem. Falta 

persistência, existe uma enorme capacidade para lançar novas e boas 

iniciativas, mas uma igual capacidade, para após três ou dois anos, nos 

esquecermos delas. Queríamos retomá-las e desenvolver esforços nesse 

sentido. E sobretudo, queremos continuar a apoiar a formação, estendendo  

acções de comunicação e publicidade a todas as revistas da área. Para além 

disso, estamos a tentar preparar um programa de televisão sobre artes. Isso é 

para nós vital, convidámos já várias pessoas e vamos tentar constituir uma 

equipa para artes plásticas e uma para a arquitectura. Em princípio vamos 

contar com o João Pinharanda e o Delfim Sardo e também com os arquitectos 

João Santa Rita e Diogo Seixas Lopes mas ainda não está totalmente 

definido... 

 



NM -  E para além das linhas de continuidade, que referiu, deseja 

implementar mudanças?   

JMF - Posso dizer-vos que estamos actualmente a reestruturar a equipa. O IAC 

encontrava-se sem director há mais de meio ano, a sub-direcção estava quase 

totalmente dedicada à Bienal de Veneza, não tínhamos directores nos dois 

departamentos fundamentais, o das artes visuais e o de formação e 

comunicação. Para além disto, não temos espaço nem pessoal suficiente. 

Aquilo que eu encontrei há um mês e meio foi uma estrutura que precisava de 

ser reestruturada. Foi algo que começámos, já temos pré-acordado um novo 

sub-director. Essa nova subdirecção fará também com que novos elementos 

especializados integrem o Departamento de Artes Visuais. Entrou agora por 

concurso a Rita Sá Marques, que será a nova directora do serviço de 

departamento do Departamento de Artes Visuais, uma pessoa que vem da 

área da antropologia e trabalhou sete anos no Museu de Etnologia. Para além 

disso, é uma pessoa que faz a articulação da antropologia com as artes, o que 

é muito interessante; um dos valores do IAC é reforçar as áreas disciplinares e 

não ter só críticos de arte especializados em história da arte. No pensamento 

contemporâneo a ideia de transdisciplinariedade é fundamental. Será essa 

reestruturação da equipa permite depois avançar para coisas concretas, uma 

delas fundamental será a reorganização de regulamentos, de bolsas e 

subsídios, algo que agora nos foi totalmente atribuído por via do Gabinete de 

Relações Internacionais do MC.  Estamos, assim, a falar de meia dúzia de 

pessoas que vão entrar numa equipa de quinze. Antes disso não se pode fazer 

nada, porque daqui resultam aspectos fundamentais: confiança renovada, 

entendimento e espírito de equipa. Mas apesar de tudo, dos problemas, da 

crise, da falta de direcção que encontrei no IAC, verifiquei que as pessoas 

continuavam a trabalhar de forma totalmente dedicada. Se assim não fosse 

seria para mim muito complicado.  

 

NM - Quais as relações/protocolos do IAC com outros organismos da 

cultura? 



JMF – A coordenação central do Ministério está a trabalhar connosco. Temos 

protocolos e colaborações mais ou menos permanentes, com a Fundação 

Gulbenkian, a FLAD, a Fundação de Serralves e o Centro Cultural de Belém 

(CCB). Está prevista uma exposição de arquitectura dos últimos 20 anos, a 

qual queremos tornar itinerante por via da ideia de descentralização e isso será 

feito com o apoio e em conjugação com o CCB. Existe ainda a colaboração com 

o Instituto Português de Museus, com o Museu do Chiado, com o IPPAR e o 

Centro Português de Design. Estamos também a tentar fazer um protocolo 

com a Faculdade de Arquitectura do Porto e de Lisboa, para criar espaços de 

arquivo que recebam espólios de antigos alunos, sejam artistas ou arquitectos. 

Estamos a falar de salvaguarda de espólios de arquitectos nascidos nos anos 

20-30, de pessoas que têm agora 70, 80, alguns já 90 anos, muitos dos quais 

trabalharam em África nos anos 50 e 60 e têm material único, provavelmente 

desaparecido nos territórios hoje independentes. Como é que nós vamos 

participar? Possivelmente pagando a um arquivista especializado para ir 

recebendo e tratando os materiais, em conjugação com a escola. Como temos 

tão pouco dinheiro não muitas as pretensões. 

 

NM – Gostaríamos de ouvir a sua opinião em relação ao panorama 

artístico. Como é que vê a situação das artes em Portugal? 

JMF - Em termos gerais eu penso que é uma área da nossa cultura muito bem 

servida, nós temos bons autores, temos uma boa afirmação internacional. Mas 

somos sempre um país um pouco contraditório, por um lado temos uma 

capacidade de criar, de propor e de ultrapassar a nossa própria pequenez, por 

outro lado, internamente, temos uma espécie de falta de cultura e de 

urbanidade crónica. Temos de tentar suprir esse défice e desequilíbrio, uma 

vez que temos artistas de qualidade equivalente aos melhores internacionais. 

Existe o problema da relação entre o litoral e o interior. Uma das coisas em 

que eu acredito é no apoio a instituições e grupos de criadores organizados: o 

Clube Português de Artes e Ideias, a Porta 33 no Funchal, o Circulo de Artes 

Plásticas de Coimbra, a Oficina do Convento... São quatro exemplos de 

entidades sempre apoiadas, embora dentro dos nossos limites orçamentais.  



 

NM - Numa altura em que a arte contemporânea tem ampla divulgação 

um pouco por todo mundo, chamando grandes audiências, como o 

provam o Museu de Serralves e o CCB, porque é que não há um maior 

investimento nesta área? 

JMF - Serralves têm um apoio do Estado e a sua direcção tem todos os 

requisitos e bons contactos internacionais que permitem chamar nomes 

extremamente pertinentes do panorama artístico. As pessoas gostam disso, 

gostam de sentir que estão no centro do mundo, que vão ver um nome que 

também pode estar no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em Paris, e ao 

mesmo tempo sentir que têm uma cultura própria. Serralves dá essa imagem, 

o CCB também e dentro do possível, as outras instituições em Lisboa… Mas 

para que isto tenha concretização tem de haver continuidade e persistência, o 

que é extremamente trabalhoso. Para organizar mais de seis exposições por 

ano, três nacionais, três internacionais, é necessário ter um orçamento real, 

uma boa equipa e pessoas como o Vicente Todolí ou o João Fernandes 

(respectivamente Director e Director-Adjunto do Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves). Serralves tem quantos anos? Tem dez anos… 

Estes espaços de Lisboa, o CCB, a Culturgest ... nem dez anos têm, tirando a 

Fundação Calouste Gulbenkian que é uma excepção histórica. Estamos a falar 

duma década de experimentação, de um país que entrou há quinze anos na 

União Europeia. Eu acho que é há um outro problema que é a excessiva 

ansiedade. Vocês são a prova viva disso. Eu não tenho muito ainda para 

apresentar, estou há apenas um mês e meio neste cargo. Estas coisas levam 

tempo! 

 

NM – Segundo dados retirados do site do Ministério da Cultura este 

tem como orçamento 58 896 769 contos dos quais 4 147 900 vão para 

o Instituto do Cinema, Audiovisual Multimédia, 448 600 para o Centro 

Português de Fotografia, 2 192 700 contos para o Instituto Português 

do Livro e das Bibliotecas, 3 961 349 contos para o Instituto Português 

das Artes do Espectáculo. O Instituto de Arte Contemporânea tem um 



orçamento de 418 200 contos. Perante isto não acha que o IAC é o 

parente pobre dos Institutos sob tutela do Ministério da Cultura? 

JMF - Isso são aspectos que vocês deveriam endereçar ao Ministério da 

Cultura. Eu fui convidado para dirigir um pequeno instituto, com um orçamento 

reduzido, que vamos tentar que seja reforçado. Mas de acordo com uma 

recente reunião geral de directores no MC, a palavra base foi poupar o possível 

em todas as linhas de orçamento, já que está a haver uma renegociação em 

Bruxelas para tentar dar outro tipo de apoios e conseguir obter dinheiro 

através de outras formas. A situação é de crise e de restrição. Há que salientar 

que este orçamento, em ano de realização da Bienal de Veneza é ainda mais 

condicionado. O ano de 2002 servirá para descansar de Veneza... A nossa 

atitude de trabalho é contar os tostões e dividir o pouco por todos, e isso é 

uma coisa para a qual eu não vejo solução, mesmo que haja um reforço. O 

importante é de facto ultrapassar estas dificuldades por via das articulações 

entre instituições. Pode fazer-se o possível para reforçar o orçamento, mas a 

experiência que tenho é que os outros institutos estão também sem muito 

dinheiro... Mas isso faz parte do desafio! 
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