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A videoarte, cujas primeiras manifestações artísticas remontam aos anos 60, 

obteve na última década uma afirmação crescente nos diferentes âmbitos do 

meio artístico – museus, galerias, bienais, espaços alternativos e 

coleccionismo privado. Todavia, apesar das quatro décadas de existência, o 

processo de reconhecimento e legitimação desta forma artística não decorreu 

de forma pacífica. Prova disso é que é mais frequente vermos expostas 

criações videográficas de jovens artistas do que trabalhos de criadores que 

estão actualmente na faixa etária entre os 60 e 70 anos. Ou seja, a 

visibilidade da arte vídeo constitui-se essencialmente enquanto arte do 

presente, e se hoje não há exposição que não inclua trabalhos associados 

aos novos media, em Portugal são ainda raras as exposições que permitem 

traçar a história do vídeo.  

 

No âmbito internacional o reconhecimento e legitimação do vídeo inicia-se 

nos anos 70, coincidindo com a introdução definitiva destas manifestações no 

mercado artístico, sobretudo por influência dos departamentos especializados 

de alguns prestigiados museus que começaram a reconhecer o interesse que 

os campos de arte mais alternativos despertavam nos sectores culturais e 

artísticos. Por outro lado, tem sido desenvolvido um trabalho de construção 

da história do vídeo como prática artística, que nos tempos mais recentes 

tem adquirido um carácter de urgência: há que fazer muito rapidamente a 

sua historiografia, nomeadamente porque segundo os seus especialistas, a 

velocidade com que esta tecnologia progrediu não tem precedente na história 

das artes da imagem, e em apenas 20 anos as suas transformações técnicas 

e estéticas parecem equivalentes a décadas de desenvolvimento da 

fotografia e da pintura. Exemplos paradigmáticos desse esforço de 



sistematização são as obras Vídeo: Un art contemporain de François Parfait e 

A History of Experimental Film and Video de A. L. Rees, ou mais 

recentemente Videoarte, de Sylvia Martin, que pode considerar-se um guia 

de enquadramento mais acessível a esta arte; e, reflectindo sobre esse 

esforço, Vídeo: Primeira Etapa (El vídeo en el contexto social e artístico de 

los años 60/70) de Laura Baigorri, que numa análise crítica às histórias 

convencionais do vídeo, afirma que comummente estas estetizam o carácter 

das experiências com o vídeo, afastando a sua dimensão social e política, e a 

sua importante vertente de manifestação crítica às instituições (artísticas, 

sociais, comunicacionais, educativas).  

 

No plano da organização de exposições tem-se verificado igual proliferação 

no lançamento de iniciativas. No passado ano o Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía apresentou uma ampla exposição intitulada “Primera 

generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)”, comissariada por 

Berta Sichel, directora do departamento de audiovisuais do museu, que 

mostrava os seus fundos de criação em vídeo. Investiram-se cerca de dois 

milhões de euros na aquisição de 22 vídeo-instalações, 8 projecções e 70 

obras em monocanal para a colecção. Já antes, o Centro Pompidou havia 

exposto uma parcela da sua colecção pioneira, constituída a partir de 1976 e 

composta por mais de 1 200 peças, na Caixaforum de Barcelona. Refira-se 

que estes acontecimentos têm a capacidade de despoletar a reavaliação 

crítica deste campo da produção, potenciando em muitas ocasiões a 

discussão sobre a mais correcta denominação destas práticas: Videoarte? 

Vídeo-criação? Imagens em movimento? Novos Media?  

 

Se em Espanha o último ano foi fértil em exposições, parece que só agora 

essa onda de entusiasmo chegou a Lisboa, onde estão patentes duas 

exposições que dão atenção às práticas artísticas centradas nos novos meios 

de projecção da imagem. Têm em comum a autoria do projecto de 

comissariado: Christine Van Assche, Curadora do Departamento de Novos 

Media do Centre Pompidou, mas apresentam diferentes propostas, temas e 



questões de abordagem à produção criativa neste domínio artístico. 

  

A exposição Centre Pompidou: Novos Media, 1965-2003, no Museu do 

Chiado, configura-nos um trajecto pelo curso da história da videoarte, 

através da apresentação de 23 obras de 19 artistas da Colecção daquele 

museu. Uma visão abrangente que se organiza em quatro núcleos temáticos 

– Para uma Televisão Imaginária; Questões de Identidade; Do Vídeo à 

Instalação; e Pós-Cinema – e inclui obras de diversas épocas, 

representativas das diferentes variantes da arte videográfica. Encontra-se 

presente a imponente instalação “Moon is the Oldest TV” (1965-1992) de 

Nam June Paik, pioneiro da videoarte, bem como “Facing a Family” (1971) de 

Valie Export, ou “Hors-Champs” (1992) de Stan Douglas, peças centradas na 

televisão. Constam também as irónicas peças televisivas de Matthieu 

Laurette, e do mesmo modo a complexa instalação em circuito fechado 

“Present Continuous Past(s)” (1974) de Dan Graham, e o clássico “Stamping 

in the Studio” (1968) de  Bruce Nauman. A conexão entre elementos fílmicos 

e videográficos pode ser observada em “Feature Film” (1998) de Douglas 

Gordon, e na igualmente fascinante instalação “The Third Memory” (1999), 

de Pierre Huygue, na qual decorre a apresentação de uma história a partir de 

pontos de vista múltiplos, relacionados simultaneamente com momentos que 

expõem a realidade, a imagem mediática e o carácter complexo da 

recordação.  

 

Se a exposição “Novos Media” persegue o objectivo de apresentar uma visão 

histórica do vídeo a partir de obras produzidas durante o período entre 1965-

2003, “Ida e Volta: Ficção e Realidade” lança um olhar selectivo a partir de 

trabalhos concebidos depois da viragem do século, que exploram as formas e 

as relações complexas do ficcional e do documentário. A experiência de 

visitar “Ida e Volta: Ficção e Realidade” no Centro de Arte Moderna adquire 

uma outra incidência, produzindo um encontro com onze instalações vídeo e 

cinematográficas que reflectem o tratamento de diferentes elementos 

narrativos e de técnicas documentais aplicadas à arte contemporânea. Num 



projecto de localização concebido pelo atelier de arquitectura Bureau des 

Mésarchitectures de Didier Fiuza Faustino, produz-se o encontro com obras 

de Laurent Grasso, Rachel Reupke, Melik Ohanian, Rodney Graham, Clemens 

von de Meyer, David Claerbout, Chris Marker, Alexandre Estrela, Jordi 

Colomer e Isaac Julien. Um percurso estimulante, orientado sob o sentido de 

continuidade, de passagem entre contextos e várias formas demarcadas de 

inscrição ficcional ou documental, cujo interesse é extensivo ao 

estabelecimento de relações cruzadas e ao entendimento de um campo 

privilegiado da produção artística, a relação entre o cinema e o vídeo, que é 

uma das tendências mais produtivas da arte contemporânea.  
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