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A palavra Atlas sobressai dos títulos de duas exposições actualmente em 

exibição em Lisboa: The Atlas Group, de Walid Raad na Culturgest e a 

exposição colectiva Um Atlas de Acontecimentos na Fundação Calouste 

Gulbenkian. A primeira confirma a marca autoral do comissariado de Miguel 

Wandschneider, arriscada e pouco mainstream, a segunda encerra o Fórum 

Cultural “O Estado do Mundo” com curadoria de António Pinto Ribeiro, Debra 

Singer e Esra Sarigedik Öktem. 

 

O Atlas Group é um projecto de Walid Raad. Mas dizer isto talvez não 

signifique muito, sobretudo porque se trata de um artista libanês pouco 

conhecido em Portugal. No entanto, Raad tem uma significativa carreira 

internacional que curiosamente, sobretudo nos tempos que correm, não 

advém do especial glamour nem da facilidade de leitura da sua produção 

artística. Na sua obra, Walid Raad fala-nos da história política e social do 

Líbano, temas talvez pouco apetecíveis para o espectador, transmitindo 

insistentemente a realidade da guerra e do terrorismo. O projecto encerra 

um conjunto de questões que aumentam o nosso entendimento do mundo 

contemporâneo e correspondem a formas de indagação e compreensão dos 

dilemas actuais no campo da produção de informação e gestão do 

conhecimento.  

 

 

“The Atlas Goup” 

A exposição The Atlas Group apresenta um projecto artístico de investigação 

visual desenvolvido por Walid Raad entre 1989 e 2004, com o objectivo de 

documentar a história contemporânea do Líbano e pesquisar com especial 

insistência as guerras de 1975 a 1990. Durante esse período Raad reuniu 

material e produziu documentos audiovisuais e escritos que preservou no 



Arquivo do Atlas Group, situado em Beirute e Nova Iorque. Ao ver a 

exposição parece-nos tomar conhecimento de um verdadeiro instituto de 

investigação de natureza académica, dedicado à conservação e estudo dos 

documentos. Imaginamo-lo sobretudo a partir da exactidão e da secura do 

discurso com que nos introduz às linhas gerais do seu projecto. O arquivo 

está organizado em três categorias - (cat. A) documentos atribuídos a 

indivíduos específicos; (cat. FD) documentos atribuídos a pessoas ou 

instituições anónimas; (cat. AGP) documentos atribuídos ao Atlas Group - e 

nas suas obras não se evita a monotonia da listagem arquivística, sendo 

muitos os exemplos de uso de inventário. Por exemplo, em “Already been in 

a lake of fire”, caderno que contém 145 recortes fotográficos de automóveis 

cujas características correspondem aos carros-bomba usados entre 1975 e 

1991, apresentam-se anotações sobre a marca, o modelo, a cor, o número 

de motor, o lugar, a hora e a data da explosão, bem como o número de 

vítimas, o perímetro de destruição provocado e o peso e o tipo dos 

explosivos usados em cada caso. 

 

Em “My neck is thinner than a hair: Engines” (2001) o artista apresenta-nos  

um projecto de investigação do Atlas Group sobre 3641 carros-bomba 

detonados no Líbano entre 1975 e 1991, que resulta na exposição de 100 

fotografias produzidas por fotojornalistas, encontradas por Walid nos 

arquivos do Centro de Investigação An-Nahar e do Centro de Documentação 

Árabe. Nesta obra ressalta a escala obsessiva dessa recolha, que tem ainda 

expressão num conjunto importante da produção artística de Walid Raad, na 

qual a profusão de dados de pesquisa é indicadora de exaustividade  e 

precisão minuciosa na fixação dos ínfimos pormenores de uma realidade.  

 

A busca minuciosa não esgota o que podemos encontrar neste projecto. É 

que, se no contexto da sua produção Raad nos coloca perante muitas 

referências a acontecimentos históricos, não deixa contudo de produzir um 

constante deslocamento para uma outra dimensão. Há dados contraditórios 

que não podem saldar-se numa visão coerente sobre a natureza deste 



arquivo. A lenta passagem de uma informação a outra, e de uma 

representação visual para outra, levam-nos a imprevistos que ampliam a 

ambiguidade entre realidade e ficção. Os seus documentos não são originais, 

mas sim imagens de imagens; o Atlas Group não é um colectivo; e em 

muitos casos existe a noção vaga e enigmática de documentos “atribuídos a”. 

Por exemplo, “Missing Lebanese wars” (1989) apresenta-nos as anotações de 

trabalho de um suposto Dr. Fadl Fakhouri, historiador libanês que 

coleccionou apontamentos e comentários baseados numa suposta revelação: 

“é um facto pouco conhecido que os historiadores mais importantes das 

guerras do Líbano eram jogadores insaciáveis”, sendo seu hábito reunirem-

se aos domingos nas corridas de cavalos. Assim, nestes cadernos de 

apontamentos encontramos notas sobre as provas e apostas, bem como 

descrições dos historiadores vencedores que demonstram, não sem uma 

certa ironia, o lado trivial da nossa cultura. É o caso desta nota: “He is 71. 

But for 6 years he was in prison and for 10 years he was under house arrest 

and in exile. So these 16 years should be deducted. Therefore he is 55.” 

 

 

A obra de Raad define uma continuidade entre acontecimentos históricos e 

apontamentos imaginários, e a todo o momento somos levados a transitar da 

memória à fantasia, algo que nos deixa na constante interrogação sobre a 

verdadeira natureza deste arquivo de imagens. Ficcional ou real?  

O seu é um arquivo situado num campo de tensão em que a ambiguidade 

realidade/ficção se defronta e se equilibra. Estamos certamente num 

universo de factos e narrativas construídas, no qual o espaço é preenchido 

por uma proliferação de histórias com indistintas fronteiras, e mundos de 

existência vacilante. É sobretudo a dimensão metafórica deste Atlas Group 

Archive, onde estão presentes alguns materiais de arquivo que ampliam e 

enriquecem um projecto de maior alcance, que desafia a concepção de 

verdade das ciências humanas e particularmente da disciplina da história.   

 



Ou seja, Raad impõe uma transformação de paradigma no método da 

investigação: as informações ficcionais, aparentemente manipuladas, 

artificiosas, manipuladoras, ganham relevância. O artista projecta um 

arquivo, duplica uma estrutura erudita de conservação e abre um campo de 

investigações paralelas, onde tem lugar a decifração e a desocultação de 

imagens laterais através de documentos e narrativas imaginárias. Mas em 

cada uma daquelas obras de ficção há uma informação a extrair dos 

acontecimentos e das imagens. Caso de “We decided to let them say, “we 

are convinced”, twice” (2002), em que Raad expõe impressões fotográficas 

de grande formato da ocupação de Beirute pelo exército israelita, 

fotografadas por ele mesmo em 1982, quando tinha 15 anos, propondo um 

exercício desocultador: privatizar a história oferecendo a cada visitante uma 

questão polivalente: “Quantas histórias contém a História?” 

  

 

E quantos Atlas contém Um Atlas de Acontecimentos? 

 

A mostra colectiva “Um Atlas de Acontecimentos” apresenta-nos vinte e oito 

artistas oriundos de vários países, que através da arte contemporânea 

reflectem sobre a realidade histórica e social, proporcionando uma relação de 

proximidade com condições mundiais e problemas sociais contemporâneos. É 

uma oportunidade para reflectir sobre o estado do mundo, o que exige 

disponibilidade… Ou seja, mesmo não querendo, pensamos de imediato em 

desastres ecológicos, catástrofes humanitárias, conflitos, sofrimento. Mais do 

que isso, trata-se de um projecto em que os artistas, através de uma 

surpreendente e enfática diversidade de meios, discutem assuntos de 

máxima gravidade e urgência, ampliando os usos sociais e políticos da arte. 

 

Michael Rakowitz incorpora no espaço da Fundação Calouste Gulbenkian o 

seu projecto de reconstituição de réplicas de várias dezenas de objectos 

roubados do Museu Nacional Iraquiano, que constrói com jornais árabes ou 

etiquetas kitsch de produtos alimentares importados do Médio Oriente. Já os 



quadros de Yun-Fei Ji pintados segundo a técnica clássica da pintura chinesa, 

retratam uma paisagem relacionada com a deslocação de 1,3 milhões de 

pessoas na província chinesa de Hubei devido à construção da barragem das 

Três Gargantas no Rio Yangtze. Numa composição em grande formato que 

relaciona dados da imaginação e da realidade, Yun-Fei representa a 

destruição da realidade humana e a beleza da paisagem natural numa 

combinação pitoresca que cruza o passado e o presente da história da China. 

Num registo de fotografia encenada por Pieter Hugo, homens Hausa 

pertencentes a um grupo nómada de entertainers posam acompanhados por 

hienas domesticadas nas ruas de um subúrbio da capital da Nigéria, 

complexificando o exotismo da diferença. O livro El paraíso en el Nuevo 

Mundo, que Antonio de Léon Pinelo escreveu em 1650, situando o Jardim do 

Éden na América Latina levaram Sergio Vega a tornar-se um artista-viajante-

explorador que se desloca ao Mato Grosso no Brasil em busca desse espaço 

idílico. A sua experiência é documentada na série de instalações Crocodilian 

Fantasies (2001-2007), onde recria habitats coloniais modernos com 

adereços pop e espécies animais e vegetais de natureza artificial que 

reflectem ironicamente o contexto de divertimento e entretenimento de um 

calmo e singular parque de atracções.  O artista romeno Mircea Cantor 

retrata uma cena paradoxal através da obra "Deeparture" (2005), deixando-

nos a experiência de tensão psicológica criada através da relação entre um 

predador, o coiote, e uma presa, o veado, e mediante o comportamento que 

estes assumem perante a convivência num espaço fechado.  Após dois 

minutos e 43 segundos o resultado escapa às expectativas do que julgamos 

conhecer da natureza.  

 

 

Grupo Atlas e Um Atlas de Acontecimentos: haverá um ponto de 

intercessão entre as duas mostras? Em ambos os projectos encontramos 

imagens que nos falam de outras experiências e circunstâncias individuais, 

em que a expressão artística reflecte a complexidade da vida vivida, 

tornando presentes os acontecimentos, os mais significativos como os mais 



triviais, através de diferentes pressupostos de organização e validação dos 

materiais.  

Ambos têm essa virtude, e por outro lado são expressão de um dos traços 

mais importantes da arte contemporânea: o renovado interesse pela 

ampliação da experiência no âmbito da produção artística. Citando Rainer 

Maria Rilke “os versos não são, como nós supomos, simplesmente 

sentimentos. São experiências. Para escrever um só verso há que ver muitas 

cidades, muitas pessoas, muitas coisas; há que conhecer os animais, há que 

sentir como voam os pássaros”1.  

 

 

Original: 

Sandra Vieira Jürgens, «Um Teatro Sem Teatro – Museu Berardo», 

Artes & Leilões, nº 4 (Janeiro 08), pp. 6-8. 

 
 
 
                                                
1 Rilke on Love and Other Difficulties, ed. Trad. John J. L. Mood (W.W. Norton, Nova 
Iorque, 1975, pp. 93-94). 
 


