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PARIS CITY
Em NovEmbro passado, o mois dE la photo E o paris photo fizEram 
dEsta cidadE a capital muNdial da fotografia. ambas as iNiciativas, 
o fEstival E a fEira, mostraram-Nos um paNorama alargado da 
criação fotográfica, histórica E coNtEmporâNEa, com iNúmEras 
ExposiçõEs E mostras dE prEstigiados artistas. 

Sandra Vieira JürgenS

damiáN ortEga 
12 NOV 2008 – 9 FEV 2009

Damián Ortega pertence à nova geração de artistas me-
xicanos e tornou-se conhecido pela sua espantosa obra 
Cosmic Thing, apresentada na 50ª Bienal de Veneza em 
2003, que mostrava um Volkswagen Beetle, objecto de 
culto da sociedade de consumo mexicana, desmantelado 
e suspenso a partir do tecto. Nesta exposição poderá 
descobrir-se mais sobre as produções mais recentes deste 
artista que, frequentemente, nas suas esculturas, fotogra-
fias e acções, usa materiais pobres e reflecte um agudo 
sentido irónico na abordagem de temas da realidade 
actual. 

Por ocasião do centenário da publicação do Manifesto 
Futurista de Filippo Tommaso Marinetti na primeira pági-
na do Figaro, a 20 de Fevereiro de 1909, o Beaubourg 
apresenta, em antecipação, uma mostra dedicada à 
primeira vanguarda do séc. XX. O objetivo da exposi-
ção, que reúne mais de 200 obras e documentos, é o 
de reavaliar o impacto do futurismo na arte moderna. 
Cumprindo um dos eixos fundamentais da nova estraté-
gia de exposições temporais do Pompidou, a releitura 
dos grandes movimentos da história da arte do séc. XX, a 
exposição seguirá, depois de Paris, para Roma (Scuderie 
del Quirinale, entre 20 de Fevereiro e 24 de Maio de 
2009) e para Londres (Tate Modern, entre 12 de Junho e 
13 de Setembro de 2009).

Centre georges Pompidou 

Surpreendente é ver como os museus, os centros e as galerias de arte foram 
visitados por um vasto público que nunca cedeu perante as largas filas que se 
foram formando à entrada das grandes instituições. Algumas das exposições 
realizadas no âmbito do Mois de la Photo mantêm-se abertas até Janeiro e, 
claro, a vida cultural de Paris continua neste mês de Dezembro a marcar o ca-
lendário europeu de exposições de arte com uma programação de qualidade 
que inclui diferentes mostras que aqui queremos destacar. 

Capital da Cultura

Centre Georges Pompidou 
(Beaubourg) 

lE futurismE À paris 
uNE avaNt-gardE ExplosivE 
15 OUT 2008 – 26 JAN 2009
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Palais de Tokyo
from oNE rEvolutioN to aNothEr – cartE blaNchE À JErEmY dEllEr
26 SET 2008 – 4 JAN 2009

Anualmente o Palais de Tokyo convida um artista a exercer 
o papel de curador e organizar um projecto expositivo 
singular. Este ano o desafio foi colocado a Jeremy Deller, 
vencedor do Turner Prize, que nesta ocasião reuniu um 
conjunto de autores – Ed Hall, Alan Kane, Scott King,Matt 
Price, William Scott, Andrei Smirnov, Marc Touché, White 
Columns – na construção de uma mostra que congrega 
obras dispostas segundo uma ordem dispersiva que de-
safia o lado mais convencional das exposições de arte. 
Lado a lado encontramos peças de artistas, mas também 
objectos e documentos que retratam e exploram temas que 
se situam à margem da arte contemporânea: a relação 
entre as revoluções industriais e as culturais, com inúmeras 
referências à Revolução Industrial, ao surgimento do rock 
na Inglaterra, à música electrónica na União Soviética, e 
ao rock francês. Destaca-se assim deste projecto expositivo 
a experimentação e o desafio da livre exploração de fron-
teiras entre campos como a história, a antropologia e a 
arte contemporânea, bem como o cruzamento de histórias 
pessoais e colectivas na abordagem da prática artística.

Palais de Tokyo

Palais de Tokyo | Vista da exposição “From one revolution to another
Carte Blanche à Jeremy deller”



24

Jeu de Paume
l’art dE lEE millEr
21 OUT 2008 – 4 JAN 2009

Integrada no Mois de la Photo esta exposição apresenta 
retrospectivamente as várias facetas do trabalho desta 
criadora que foi fotógrafa, manequim, modelo, musa, 
companheira e assistente de Man Ray. A mostra integra 
um conjunto de 140 obras, onde podemos encontrar 

Jeu de Paume

Jordi colomEr
21 OUT 2008 – 4 JAN 2009

A reflexão sobre a arquitectura, o urbanismo e a pai-
sagem urbana contemporânea converteram-se numa sec-
ção fundamental da obra do catalão Jordi Colomer, que 
nas suas obras foca os aspectos sociológicos e psicológi-
cos da relação que os seres humanos experimentam na 
paisagem moderna. Um exemplo dessa via de pesquisa 
é a série Anarchitekton (Barcelona, Bucareste, Brasília, 
Osaka, 2002-2004), onde uma personagem solitária re-
corre quatro cidades levando maquetas à escala de edi-
fícios significativos dessas cidades como se se tratassem 
de estandartes. Nesta exposição dá-se ainda especial 
destaque às obras recentes do artista, caso de obras foto-
gráficas e de produções realizadas pelo autor em suporte 
vídeo, com a apresentação de poderosas instalações que 
reiteram o lugar destacado da arquitectura na sua obra 
plástica. A maior parte das suas obras expostas utilizam 
recursos de exibição que nos submergem em pleno numa 
outra realidade espacial.|

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris / Arc
obJEctivitÉs, la photographiE À dÜssEldorf
4 OUT 2008 – 4 JAN 2009

“Objectivités” propõe um panorama da fotografia pra-
ticada na célebre Kunstakademie (Academia de Belas-
Artes) de Düsseldorf, reunindo um conjunto alargado de 
obras de professores, de alunos e também de residentes 
na sua área de influência. A exposição inicia-se com a 
apresentação de artistas como Gerhard Richter, Sigmar 
Polke, Hans-Peter Feldmann para desenvolver-se em tor-
no de Bernd e Hilla Becher, os primeiros professores da  
Kunstakademie que ao longo dos anos formaram diversos 
nomes e gerações da fotografia contemporânea: Candida  

Höfer, Axel Hütte, Andreas Gursky, Thomas Ruff ou Thomas  
Struth, entre outros. A riqueza formal e conceptual dos 
seus trabalhos fica uma vez mais em evidência numa 
exposição muito cuidada e com percursos que abor-
dam e articulam princípios recorrentes na obra dos 
autores apresentados: a construção serializada dos 
projectos, a noção de arquivo e a oscilação constante 
das representações entre os planos do objectivo e do 
subjectivo, das esferas do real e do irreal, e do pessoal 
e do histórico. 

pela primeira vez provas originais da artista, exemplares 
da revista Vogue, desenhos e colagens, bem como um 
extracto do filme de Jean Cocteau, Le Sang d’ un poète 
(1931), no qual Lee Miller desempenhou um dos princi-
pais papéis. 




