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Para a presente edição convidámos quatro artistas portugueses a 

apresentar projectos criados propositadamente para a Número Magazine. A 

escolha de Claúdia Ulisses, Francisco Queirós, João Pedro Vale e Pedro Pousada 

não foi determinada pelo objectivo de enunciar uma escolha ou salientar certos 

percursos em detrimento de outros, mas tão só permitir a continuidade de 

uma vontade muito específica, a de dar visibilidade à criação. Nesse sentido o 

termo “Open Space” afigura-se apropriado à definição conceptual da presente 

proposta. Metaforicamente ele sugere um espaço sem divisões, aberto, um 

espaço que não se baseia na existência de áreas classificadas mediante o 

perímetro, o número de assoalhadas, a maior ou menor legitimidade atribuída 

às suas particularidades. Trata-se assim de viabilizar e contribuir na medida do 

possível para que o destaque dado ao trabalho dos criadores não decorra 

unicamente de uma selecção exercida com vista à constituição de um quadro 

de honra.  

Menos controversa será certamente a possibilidade entrevista de 

estabelecer com os artistas uma relação directa, desafiando-os a conceber 

obras específicas para este espaço e a delinear a sua intervenção de acordo 

com pressupostos contextuais e universos quotidianos. Essa é uma prática em 

crescente afirmação na arte contemporânea, sintomática de um interesse 

renovado que os temas da comunicação, das relações sociais, interculturais e 

políticas têm vindo a despertar entre muitos artistas. Um claro exemplo são os 

trabalhos que aqui se reúnem. 

Cláudia Ulisses dá-nos a sensação de mergulhar em território 

feminino. A artista coloca-nos diante de um relato confessional, transpondo 

para um contexto de arte o testemunho de uma adolescente de 13 anos que 

viveu uma gravidez indesejada. O testemunho é fictício, funcionando como 

caricatura sociológica e psicológica de uma experiência e uma situação bem 



reais. É para além disso uma imagem da fragilidade e complexidade da 

condição humana, que encontram correspondência na vulnerabilidade da 

vivência pessoal quando transferida da esfera privada para o espaço público. 

Francisco Queirós nos seus trabalhos expõe também muito 

recorrentemente comportamentos humanos de marcada agressividade e 

crueldade. Fá-lo contudo com humor, já que na sua obra a associação ao 

universo infantil sustém sempre uma atmosfera de explícita ingenuidade. No 

projecto apresentado é a imagem estereotipada da comunidade global que 

serve de pano de fundo ao tratamento das relações interculturais e 

desencadeia uma apropriação subversiva da imagem de harmonia ideal.  

João Pedro Vale parte da série televisiva Teletubbies, para destacar a 

controversa questão que rodeou a figura de Tinky Winky. A personagem, cujo 

aspecto (antena de cor roxa, em forma de triângulo invertido) e hábitos (o uso 

de uma malinha de mão) a haviam tornado num ícone do movimento gay nos 

Estados Unidos, recebeu acusações de incentivar a homossexualidade entre os 

jovens espectadores. Ao apresentar uma banda desenhada de David Gatzmer, 

João Pedro Vale alude a essa polémica, terminando por centralizar a sua 

reflexão nas teias da comunicação, ou seja nos códigos do sentido e nas 

perspectivas, contextos e possibilidades de interpretação.  

A banda desenhada, a ilustração, e também a caricatura, são influências que 

Pedro Pousada faz confluir habitualmente na sua obra. Aqui como em outros 

trabalhos rejeita porém quaisquer ditames narrativos, construindo o seu 

universo de irrisão a partir da profusão de pormenores e da ocupação dinâmica 

do espaço. De leitura exigente, é um universo cuja interpretação pode fazer 

descobrir fragmentos de actualidade acidamente distorcidos. 
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