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A exposição Em Sítio Algum, mostra antológica da obra de Ângela 

Ferreira comissariada por Pedro Lapa no Museu do Chiado, reuniu um 

conjunto de trabalhos realizados num período de doze anos (entre 1991 e 

2003). Para além de um número significativo de instalações, a antologia 

contou ainda com a apresentação de trabalhos de vídeo, sendo o conjunto 

formado na totalidade por 11 peças, dispostas em sete núcleos que se 

estenderam à totalidade do Museu do Chiado, incluindo o acesso à cafetaria, 

onde se reinstalou Uma Escala, uma Sequência, o Engenho da deriva e um 

Filme Retardado, intervenção site-specific que a artista realizou para este 

contexto arquitectónico em 1995, no âmbito de um projecto lançado em 

torno dos parâmetros históricos e culturais da colecção deste museu.  

Se a produção artística de Ângela Ferreira pode ser comentada 

segundo um itinerário que situe historicamente a sua obra, ganhará 

significado, dentro do contexto de realização desta mostra, considerar e 

sobretudo assumir esta proposta expositiva como um encontro que aceita a 

definição de uma proposta de reflexão que permita associar a ideia de 

antologia a um exercício de construção singular, aberto a novas perspectivas 

de leitura. Sendo possível estabelecer um ponto de referência: trata-se de 

ter em atenção a dimensão representativa e o território discursivo de uma 

exposição, não circunscrevendo a leitura das obras a um percurso 

descentrado do contexto presente, das coordenadas, do sentido conceptual e 

da visão que dá fundamento e significado à recontextualização, à selecção, à 

estrutura e à organização espacial das peças em exposição.  

 

Incontornável é então a ideia em torno da qual se organizou toda a 

exposição – Em Sítio Algum – expressão citada de uma passagem do texto 

de Andrew Renton publicado no catálogo, e que foi a noção escolhida para 



dar título a esta mostra. Um lugar sem lugar ou um sítio sem localidade são 

assim os termos similares que servem como ponto de partida para 

caracterizar este projecto expositivo, que comparece para o espectro de uma 

reflexão baseada em alguns aspectos relacionados com o problema da 

localização e da definição dos lugares, que tanto se pode situar em 

proximidade ao campo da geografia clássica, constituindo nessa perspectiva 

a disposição de circunscrever e situar a localização de algo num ou mais 

pontos do espaço, ou a outros universos. O que numa linha de pensamento 

voltada para as figuras da analogia, serviria para relacionar os traços 

particulares de perguntas como «Onde?» e «Em que lugar?» com certas 

motivações e procedimentos classificatórios que acompanham o trabalho do 

investigador, quando no seu processo de trabalho visam situar a obra dos 

artistas, circunscrever o seu território a uma determinada expressão ou a um 

certo lugar de pertença. 

Sendo a afirmação Em Sítio Algum a resposta possível a estas 

questões, trata-se aqui de invalidar o propósito mesmo de localizar um 

espaço com fronteiras, delimitado, circunscrito e separado de um outro 

qualquer, e mesmo o uso de um sistema de referências absoluto 

(coordenadas, latitudes-longitudes, distâncias quilométricas) na busca de 

uma localização. E são precisamente estas considerações, que desafiam o 

confinamento e a estabilidade, aquelas que nos conduzem a evocar um novo 

quadro de entendimento, onde a noção de «desterritorialização» ganha 

sentido. Trata-se de um dos conceitos fundamentais do pensamento de Arjun 

Appadurai apresentado por este teórico americano na obra Modernity at 

Large: Cultural Dimensions of Globalization (1996), para questionar a ideia 

de fronteira e de unidade espacial, bem como a perspectiva e visão clássica 

da etnografia que ao assentar na ideia de lugar e de comunidades 

relativamente estáveis, surge desfasada da realidade do mundo 

desterritorializado de hoje, pautado pela crescente mobilidade económica e 

cultural. Assim a sua nova proposta baseia-se então na «necessidade 

urgente de focalizar as dinâmicas culturais naquilo a que hoje se chama 

desterritorialização» e no desenvolvimento de etnografias deslocalizadas, 



afirmando a esse respeito: «Com grupos migrantes, reagrupados em novas 

localidades a reconstruir as suas histórias e a reconfigurar os seus projectos 

étnicos, o ethno em etnografia toma forma num deslize, numa qualidade não 

localizada»1.  

A par do conceito de «desterritorialização», é também relevante o 

termo de «ethnoscape» que no seu estudo é descrito como «uma paisagem 

de pessoas que constroem os lugares mutáveis em que vivem, que 

caracterizam o mundo contemporâneo», porque precisamente são noções 

que nos permitem abrir novas perspectivas na análise dos trabalhos de 

Ângela Ferreira2.  

Veja-se o caso da instalação Sites and Services (1991-1992), na qual 

a autora fotografou em 1991 uma paisagem ainda não habitada, que nos 

coloca em presença de um modelo de povoamento desenvolvido pelo 

governo local sul-africano para combater a proliferação de bairros de lata nos 

arredores da Cidade do Cabo, na África do Sul. Nomeadamente, em 

Kayelitsha, zona documentada num momento em que as estruturas de 

saneamento básico estavam preparadas para a construção de unidades 

habitacionais destinadas a albergar um grupo de habitantes sujeito à 

mobilidade e à deslocação voluntária ou involuntária que caracterizam o 

mundo contemporâneo. Para além deste aspecto, há a salientar em relação à 

própria estrutura de Sites and Services, a sua configuração, que é de alguma 

forma sintomática das dinâmicas que, desencadeando-se a cada encontro 

entre as comunidades viajantes e os lugares que ocupam a dado momento, 

se opõem ao efeito uniformizador da desterritorialização. Mesmo as 

características do espaço abstracto do modernismo revelam-se permeáveis a 

esse dinamismo. Assim, o uso da fotografia como elemento inseparável do 

processo artístico e da apresentação final do trabalho, que neste como 

noutros trabalhos de Ângela Ferreira (caso de Marquises) funciona como 

veículo de expansão espacial, institui uma dinâmica espacial que elide a 

distância entre o que nos está próximo (os objectos escultóricos) e o que nos 

é distante, e mesmo entre o espaço da arte (o museu) e o espaço social, do 

mundo exterior. Isso faz da obra um lugar sem lugar, não no sentido 



idealista vinculado pela princípio de universalidade da arte moderna, mas um 

lugar sem uma especificidade determinada, ou sem uma unidade cultural e 

social estável, passível de ser determinada e circunscrita. E esta dialética é 

certamente um factor explícito em muitas das obras da artista, já que a ideia 

de interacção e de relação entre lugares torna-se crucial no processo e nas 

condições particulares que rodearam a adaptação das instalações aos locais 

específicos onde foram apresentadas. Tal é bem patente nos textos 

informativos que acompanham as obras no museu, através de diversas 

considerações relativas a uma intervenção deslocalizada, ou multi-situada.  

Por exemplo, a intervenção Zip Zap Circus School (2000-2002) é 

emblemática a esse respeito, porque através do texto informativo que 

acompanha a instalação da obra, torna-se evidente o seu percurso por 

múltiplos lugares e a impossibilidade de localizá-la num lugar único, sem que 

se trace um itinerário: refira-se assim, num primeiro momento, o espaço da 

Fundição de Oeiras, onde teve lugar a primeira apresentação deste trabalho, 

em 2000, na exposição More Works about Buildings and Food, na qual a 

intervenção que Ângela Ferreira realizou a partir de um projecto que o 

arquitecto luso-moçambicano Pancho Guedes apresentou em 1996 para a 

construção de um espaço cultural dedicado a uma escola de circo para 

crianças, surgia integrada nas coordenadas espaciais e temáticas desta 

mostra colectiva, tendo sido construída usando os materiais e as orientações 

arquitectónicas do espaço e da montagem da autoria do arquitecto da 

exposição, Pedro Gadanho; mas também, num segundo momento, In the 

Meantime… (2001), exposição colectiva que teve lugar na Fundação De 

Appel, em Amsterdão, onde procede à contextualização do trabalho, 

adaptando-o às características específicas deste espaço interior, realizando 

as estruturas em madeira e em tela; e ainda um terceiro e quarto locais, 

relativos a duas outras versões. Uma delas corresponde à sua presença e 

contextualização expositiva na colectiva Total Object Complete with Missing 

Parts (2001) na Tramway Gallery, em Glasgow; e ainda a sua posterior 

apresentação na Cidade do Cabo, em 2002, no contexto do espaço público, 

com a sua implantação provisória numa zona do centro da cidade, onde 



havia estado instalado em 1925, o Fillis’ Circus, o primeiro circo da Cidade do 

Cabo. Por último, refira-se o seu enquadramento no espaço do Museu do 

Chiado, onde a peça teve a particularidade de ser instalada na Sala dos 

Fornos, aquela que maiores transformações sofreu no processo de montagem 

desta exposição – tornando-se um espaço completamente vazio, sem 

paredes divisórias, e aberto a uma maior integração com o contexto 

envolvente do museu, sem que a presença da luz artificial se fizesse notar e 

as persianas que cobrem normalmente as janelas filtrassem a luz natural que 

veio a iluminar o espaço de forma directa. E para além das condições físicas 

criadas para satisfazer a sua localização neste espaço, há ainda a considerar 

a sua contextualização nos parâmetros curatoriais desta mostra. Tal leva por 

um lado a salientar a sua presença no espaço do museu, instituição que 

ainda hoje transporta o cunho cultural de ser uma configuração espacial do 

“não lugar” (quer dizer, abstracto e sem identidade, como se lhe refere Marc 

Augé); bem como a relação estabelecida entre a condição deste trabalho, 

uma obra em trânsito e em circulação entre diversos lugares, com o espectro 

da expressão “em sítio algum”, a qual pode aqui reforçar o sentido da não 

permanência num lugar em particular. Por outro lado, há ainda a referir o 

plano da recontextualização histórica do trabalho, já que não obstante os 

desenvolvimentos que a intervenção foi tendo nos diversos espaços e ao 

longo do tempo, mantiveram-se em cada momento linhas de continuidade 

com o duplo propósito que orientou a sua concepção: criar com esta 

instalação uma atmosfera onde o visitante pudesse vivenciar uma 

experiência marcada pelo sentido de mobilidade (ideia reforçada pela 

presença das rodas em que assentam as estruturas) e do que é efémero, 

expressões que devem a sua existência às aspirações de uma comunidade 

que persiste numa situação de nomadismo, e traduzir simultaneamente a 

ressonância com o próprio ideal da arquitectura – a edificação e a 

possibilidade de ver materializado um projecto.  

 

A respeito da ideia de itinerário na obra da autora, pode tornar-se 

interessante referir um outro trabalho, Double Sided (1996-1997), instalação 



que no Museu do Chiado adquire a característica de ser um lugar de encontro 

e uma nova intervenção que se reporta a duas anteriores manifestações 

orientadas pela noção de site-specific, e pela vontade de estabelecer uma 

relação muito particular entre o universo de dois artistas, a sul-africana 

Helen Martins, e o norte-americano Donald Judd. Tal aconteceu através da 

recriação e importação de um ambiente para o contexto do outro, em 

intervenções que permitiram esbater as fronteiras e cruzar pontos de vista 

sobre perspectiva no seu espaço de trabalho. Assim a primeira, que ocorreu 

em Abril de 1996, quando na Fundação Chinati em Marfa, Texas, no preciso 

local onde trabalhava o artista minimalista Donald Judd, Ângela concebe uma 

intervenção a partir da obra e do espaço privado (a «Owl House») da artista 

sul-africana; e a segunda em Janeiro de 1997, com a instalação no Ibis Art 

Center, em Nieu Bethesda (África do Sul), onde trabalhava Helen Martins, 

tomando por referência o gabinete de arquitectura de Donald Judd. Já na 

instalação do Museu do Chiado, ao colocar frente a frente material fotográfico 

que documenta as duas intervenções anteriores e o processo de 

transferência, a autora vem situar o espectador num ponto de observação 

sobre um espaço aberto à convergência de lugares.  

 

A partir de Doubled Sided podemos ainda identificar alguns traços e 

procedimentos característicos do trabalho de Ângela Ferreira. Não obstante a 

enorme variedade de resultados, a sua arte resulta de um número reduzido 

de processos criativos: a sobreposição de várias referências, processos de 

importação, de deslocamento, movimentos de associação ou de transferência 

de referências que vão do urbanismo à arquitectura e desta à arte, e que 

tanto podem tornar evidentes continuidades como descontinuidades 

estilísticas. Quanto à arquitectura, domínio pelo qual sempre manifestou 

interesse, esta surge agora destacada na realização de estruturas onde a 

ideia e a componente arquitectural ganham maior relevo. É algo que se 

manifesta de modo exemplar na ordem de grandeza e na escala física de 

construção do já referido projecto Zip Zap Circus School, mas também em 

Duas Casas (2001), intervenção onde cria uma estrutura monumental de 



madeira e plástico seguindo as linhas construtivas do sistema modernista 

utilizado pelo arquitecto J. P. P. Oud na construção do bairro de De Kiefhoek, 

em Roterdão, bem como determinadas alterações impostas por novas 

necessidades funcionais. Algo que viria a acontecer de forma comparável, no 

bairro social do Bouça (Porto), concebido por Álvaro Siza Vieira na década de 

setenta, onde as casas vieram a sofrer modificações várias que disvirtuaram 

o modelo de edificação original e a linha autoral do projecto.  

 

Um impulso característico está também presente nas obras onde 

Ângela Ferreira trabalha em referência a várias concepções históricas da 

arte, retirando da possibilidade de cruzar diferentes vozes culturais ou linhas 

de abordagem uma perspectiva associativa aberta à diferença, à contradição, 

à coexistência do anacrónico e à expressão da particularidade e da 

universalidade. É o caso de Emigração (1994), instalação onde se conjugam 

elementos discursivos inscritos num campo cultural alargado: o universo 

estético e político do modernismo nacional, Almada Negreiros, a tradição 

modernista, aspectos da cultura minimalista, a arte conceptual e o pós-

modernismo; de um modo que torna o lugar da arte um ponto de intersecção 

entre diversas evocações, de complexas e singulares combinações e das mais 

variadas relações de afastamento e de proximidade. Resultando assim desta 

perspectiva uma trama de inter-relações cuja dificuldade de cartografar nos 

remete para as palavras de Miwon Kwon, quando na sua obra One place after 

another: site-specific art and locational identity avança com a seguinte 

formulação:   

 

 «Which is to say, the site is now structured (inter)textually rather than 

spatially, and its model is not a map but an itinerary, a fragmentary 

sequence of events and actions through spaces, that is, a nomadic narrative 

whose path is articulated by the passage of the artist.»3.  

 

Podendo acrescentar-se à passagem do artista, o trajecto do 

espectador. De resto é esta mesma ideia que nos leva a concentrar a 



atenção numa obra determinante para dar conta desta experiência que em 

termos espaciais aponta para a ideia de percurso. Trata-se de Cape Town 

Film Festival (2003), composta por duas intervenções e onde paralelamente 

à exibição da peça em vídeo A Woman Like Polley, (em que a própria artista 

presta tributo à iniciativa e ao papel cultural de James Aubrey Polley, 

programador e fundador do Festival Anual de Cinema da Cidade do Cabo), 

expõe Programs, exercício escultórico inspirado na obra de Felix Gonzalez-

Torres, que toma por referência os seus trabalhos formados por pilhas de 

folhas de papel, que podem depois ser recolhidas pelo espectador. À 

semelhança da proposta de Torres, em Programs também Ângela Ferreira 

distribui fotocópias em papel colorido, nomeadamente dos programas de 

várias edições do Festival, todavia alicerçando essa manifestação na 

circunstância de multiplicar e fragmentar a unidade da obra ao longo de todo 

o espaço do museu. Este aspecto remete-nos ainda para a ideia de viagem, 

mas uma viagem que não se aplica somente à circulação entre lugares 

físicos, mas a uma paisagem cultural e histórica. Não fossem estas fotocópias 

e fragmentos constituírem lembranças do passado, evocadoras do trabalho 

de realizadores como Rainer Werner Fassbinder, Glauber Rocha, Alain 

Resnais, bem como as obras cinematográficas que não obstante terem sido 

exibidas nas várias edições do Festival da Cidade do Cabo, foram na altura 

alvo da censura imposta pelo regime do apartheid.  

 

Já Amnésia, aquela que é uma das suas obras mais conhecidas, é 

exemplo dos trabalhos em que aborda a presença portuguesa em África e as 

condições e problemas sociais, culturais e políticos associados à realidade do 

colonialismo. Recorrendo a múltiplos elementos, Ângela Ferreira cria uma 

disposição cenográfica que comporta dois espaços separados por uma 

divisória. Do primeiro fazem parte um conjunto de cadeiras dispostas em 

torno de um aparelho de televisão no qual se exibe um documentário 

comercial intitulado Moçambique. No Outro Lado do Tempo, realizado a partir 

da montagem e edição de imagens captadas em Moçambique no final dos 

anos 60 e princípio da década de 70, um registo vivo que contrasta com 



outra realidade representada no outro lado do espaço: a sala onde 

permanece uma mesa e 3 toros, denunciando a ambição colonizadora e o 

efeito destrutivo da exploração, da transformação e do comércio da madeira 

no período colonial. 

 

Para além da indagação da história colectiva, sobressai 

frequentemente do seu trabalho uma orientação indissociável das 

circunstâncias da história individual da artista. Na verdade, as memórias da 

vivência africana (Ângela Ferreira nasceu em Moçambique) aparecem numa 

parte importante da sua produção. Casa Maputo: Um Retrato Íntimo de 

1999, é emblemática dessa visão (não se encontra contemplada na exibição, 

ainda que a sua imagem tenha sido escolhida para figurar na capa do 

cátalogo), mas também Crossing the Line (1999). Podemos definir esta peça 

como uma instalação vídeo, onde a partir de uma fotografia familiar, captada 

a bordo do paquete Príncipe Perfeito, em 1964, numa viagem de 

Moçambique para Portugal, a artista indaga um mundo pautado por 

fronteiras e linhas tão fictícias como a do Equador, e por divisões e 

dualidades evidentes: norte/sul, rico/pobre, colonizador/colonizado.  

E porque esta é a obra que Em Sítio Algum abre e encerra o percurso 

expositivo da mostra, pontuando assim a linha que divisa o interior e o 

exterior do Museu do Chiado, viria a propósito evocar a imagem que Michel 

Foucault nos dá do navio em «Des espaces autres»:  

 

«E se pensarem que no fim de contas o barco é um bocado de espaço 

flutuante, um lugar sem lugar, que vive por si próprio, que está fechado 

sobre si próprio e que ao mesmo tempo é deitado ao infinito do mar e que de 

posto em porto, de margem em margem, de bordel em bordel, vai até às 

colónias procurar o que elas guardam de mais precioso nos seus jardins, 

compreendem porque é que o barco foi para a nossa civilização, desde o 

século XVI até aos nossos dias, não apenas evidentemente, o maior 

instrumento de desenvolvimento económico (…) mas a maior reserva da 

imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Nas civilizações sem 



barco, os sonhos esgotam-se, a espionagem substitui a aventura e a polícia 

os corsários»4.  

 

Por fim a noção de viagem, que havíamos deixado para trás, e que 

agora retomamos. Mais uma vez associando-a a Programs e às folhas de 

papel que recolhidas pelo espectador podem viajar do Museu do Chiado a 

outros lugares, e a vários contextos do espaço privado e do espaço público. 

 
 
 
Original: 
Sandra Vieira Jürgens, «Onde?», Pangloss, n. 5, 2004, pp. 6-9. 
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