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Estela funerária  
do Namibe (Angola)
em pedra, caixa de madeira, 
pintura acrílica, luz de led
Stone funerary stele from 
Namibe (Angola), wooden box, 
acrylic painting, led light
131×97×56 cm

Escultura de crocodilo  
do Burkina Faso, caixa de 
madeira, pintura acrílica,  
luz de led
Crocodile sculpture from 
Burkina Faso, wooden box, 
acrylic painting, led light
191×92×45 cm

Base de madeira, pintura acrílica
Wooden base, acrylic painting
183,5×22×45 cm
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Como conceito central desta exposição, a noção 
de Diorama reúne muitos dos temas culturais 
presentes no trabalho de José de Guimarães. 
No contexto da obra vasta e prolífica do artista 
em pintura, desenho, gravura, escultura e arte 
pública, esta mostra apresenta uma preocupa-
ção fundamental que marca presença na obra 
produzida ao longo da sua carreira: a fusão do 
trabalho artístico com o material etnográfico da 
sua colecção de arte extra-europeia. 

Imersivo, este complexo de instalações- 
-dispositivos exibido na Ermida é ambíguo, pluri-
forme e extraordinário na sua natureza híbrida. 
O público perde-se entre objectos que simulta-
neamente nos mostram e são mostrados, entre 
o dispositivo museológico, o objecto exposto 
no seu interior e o acto artístico que em si gera 
novos objectos culturais. 

Desde o início da sua carreira, a fusão de 
linguagens extra-europeias com linguagens euro-
peias tem sido uma preocupação premente para 
José de Guimarães, manifestada através de di-
versos meios artísticos. Nesta exposição somos 
confrontados com sistemas de apresentação 
museológicos que não só representam as caixas 
de transporte das peças, mas também albergam, 
emolduram e mutam os objectos exibidos através 
da intervenção artística performativa. Integram 
uma estela funerária do Namibe, Angola, datada 
do início do século XX, uma escultura de um 
crocodilo do Burkina Faso, uma estátua fetichista 
do Congo e uma máscara Bedu do Burkina Faso, 
que não só representam um vislumbre das vastas 
colecções Africanas de José de Guimarães, mas 
também falam sobre a contribuição multifacetada 
do artista enquanto criador de arte e grande 
coleccionador de arte vernacular não-europeia. 

Este princípio caracteriza o seu trabalho, 
assim como a natureza do museu que fundou em 
2012 – Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães (CIAJG) – que acolhe parte das suas 
colecções pessoais de arte Africana, Chinesa 
e pré-Colombiana e a arte contemporânea que 
inspiram. Ao abrir o arquivo ‘etnográfico’ a asso-
ciações com uma visão universalista, o programa 
museológico deste centro, assim como o próprio 
trabalho do artista, provocam a constituição de 
um novo significado. 

Diorama

Como o próprio artista indica, a relação de dio-
rama com as instalações de grande escala aqui 
apresentadas, e com o seu trabalho de forma 

As the central concept of this exhibition, the 
notion of Diorama condenses many cultural themes 
that are central in the work of José de Guimarães. 
In the vast context of the artist’s prolific work in 
painting, drawing, printmaking, sculpture and 
public art, this current show presents a preoccu-
pation that has been fundamental throughout his 
career: fusing artistic work with ethnographic 
material originating from his vast extra-European 
collections.

Immersive, this complex of installations- 
-devices exhibited at Ermida is ambiguous, pluri-
form and extraordinary in its hybridity. The viewer 
loses track between objects that concurrently 
show and are shown, between the museological 
apparatus, the exhibited object within, and the 
artistic act which itself generates new cultural 
objects. 

From the beginning of his career, fusing 
extra-European languages with European lan-
guages has been a major preoccupation for José 
de Guimarães, manifested in a variety of artistic 
media. In this exhibition we are confronted with 
museological display systems: the transport cases 
of the artworks that host, frame and mutate the 
exhibited objects by means of artistic performa-
tive intervention. They comprise a funeral stele 
from the early 20th Century in Namibe, Angola, 
a crocodile sculpture from Burkina Faso, a fetish 
statue from the Congo and a Bedu mask from 
Burkina Faso, which not only present a glimpse 
into the large spectrum of José de Guimarães’s 
African collections, but also talk about his multi- 
-facetted cultural contribution, both as a prolific 
artist and as a major collector of non-European 
vernacular art.

This principle of hybridity not only 
characterises his works, but also the nature of the 
museum that he founded in 2012 – Centro Inter-
nacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) – 
which houses part of his personal collections of 
African, Chinese and pre-Columbian art as well 
as the contemporary art they inspire. Both his 
artistic work and the museological programme  
of this centre are provoking the constitution of 
new meaning, by opening the ‘ethnologic’ archive 
to associations through a universalist lens.

Diorama

As the artist himself explains, the notion of 
diorama, in relation to the large-scale installa-
tions presented here and to his work in general,  
is paradigmatic – breaking down the borders  
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geral, é paradigmática – quebrando as frontei-
ras entre disciplinas e os limites de territórios 
geográficos e temporais. A função histórica dos 
primeiros dioramas foi de provocar espanto, mas 
também transportar imagens de um ambiente 
para outro, suplantar as limitações do tempo  
e do espaço, fundindo contextos. 

Enquanto protótipo de museu, um diorama 
é primeiro um contentor – resultante de pro-
cessos de acumulação, de colecção. Acomoda 
e encena um micro universo com a sua própria 
genealogia. O diorama pode ser visto como 
um proto museu – uma cápsula para o arquivo 
e colecção de fragmentos, provas e fantasmas 
de tempos e lugares que são testemunhas de 
uma identidade cultural ainda misteriosa. Porém, 
podemos também pensar o diorama não apenas 
como um receptáculo, mas também como um 
gerador de significado. A sua natureza híbrida, 
que fusa e cria um todo a partir de fragmentos, 
gera uma nova configuração. Corresponden-
temente, no trabalho de José de Guimarães, 
as caixas de transporte que acolhem objectos 
museológicos e funcionam como janelas para 
outra realidade cultural, não são tanto um dis-
positivo para reproduzir uma realidade, mas sim 
um espaço para a criação, onde a informação 
cultural é transformada e mutada num ser novo 
e ampliado.

O diorama (no seu sentido histórico), 
com as suas amplas paisagens e encenação de 
ambientes distantes, representa a ilusão, a am-
bivalência entre o material e o animado, entre 
o artificial e o natural. Ao mesmo tempo, os pri-
meiros dioramas podem ser ligados a uma falta 
de rigor científico, onde os limites entre ciência 
e espectáculo são fluidos. 

No caso das instalações de José de 
Guimarães, a fusão entre inputs etnológicos 
e artísticos vai para além desta ambiguidade, 
enquanto a teatralidade e as intenções pedagógi-
cas dos dioramas clássicos são ultrapassadas por 
uma ironia pós-moderna e pós-conceptual. 

Enquanto dispositivo artístico, o diorama 
tem permanecido constantemente presente na 
arte contemporânea, realidade demonstrada 
numa exposição retrospectiva no Palais de Tokyo 
de Paris, em 2017. Do Étant donnés de Marcel 
Duchamp (1946–1966) às caixas de luz de Jeff 
Wall, às imagens imersivas de Hiroshi Sugimoto 
que reforçam o poder de ilusão da imagem, a arte 
contemporânea tem criado uma afirmação clara 
contra as políticas de apresentação autoritárias 
e hierárquicas dos museus. Os dioramas na arte 

contemporânea denunciam a relação de poder  
e a perpétua incompreensão entre público  
e ‘objecto’ enjaulado, herdado dos dispositivos  
de visionamento do século XIX. 

Diorama Como Museu

Seguindo a mesma linha de pensamento, o prin-
cípio de diorama aplicado na arte de José de 
Guimarães transforma-se numa provocação de 
lugares comuns transportada e reforçada pela 
disciplina da museologia. Para José de Guimarães, 
dioramas não são apenas proto museus, mas  
anti museus. As suas instalações confrontam-nos 
com um ponto de (dis)conjuntura de vários para-
digmas museológicos. Podemos entender estas 
instalações como um exemplo tardio do quarto 
de maravilhas, modelo museológico renascentista, 
na medida em que José de Guimarães, enquanto 
coleccionador, cria o seu próprio universo cumu-
lativo. De acordo com escolhas subjectivas que 
resultam de um impulso de querer “saber”, estas 
colecções surgem das suas viagens e empreen-
dimentos científicos. Ao mesmo tempo, estas 
instalações, que são construídas em caixas para 
transporte internacional, funcionam como  
museus portáteis: o ‘objecto de conhecimento’  
pessoal e heteróclito intencionado para circular 
no perímetro de um mundo moderno em expan-
são e rápida transformação. 

O ‘boîte-en-valise’ foi um modelo mu-
seológico inventado no modernismo, como uma 
forma alternativa para contestar o monumento/
instituição pública que transportava hegemonia 
histórica. Este novo micro museu portátil era 
transformável (sendo constantemente actualiza-
do, esvaziado e recheado de novos conteúdos). 
Ao contrário do museu tradicional, não tinha 
a pretensão de revelar ‘maravilhas universais’ 
e fazia parte dos movimentos em mutação 
e circuitos culturais do mundo moderno (sendo 
uma estrutura portátil). Como um diorama, era 
teatral e tinha uma dimensão performativa. 
Do ‘La Boîte-em-valise’ de Marcel Duchamp 
(primeira versão 1936), à ‘Scatoli Personali’ de 
Robert Rauschenberg (1952) e aos ‘Sentimental 
Museums’ de Daniel Spoerri (cujo primeiro foi 
apresentado no Centre Pompidou em 1977), 
estes museus em miniatura ampliam a identidade 
de um objecto através de associações a objectos 
de outros contextos.

Estas formas híbridas estão intimamente 
ligadas com a emergência do ready-made 
e das formas incipientes de instalação artística, 

between disciplines and the limits of geographi-
cal and temporal territories. The historic function 
of early dioramas has been to provoke wonder, 
but also to transport images from one environ-
ment into another, to transgress the limitations  
of time and space and fuse contexts.

As a museum prototype, a diorama is 
firstly a container – resulting from processes of 
accumulation, of collecting. It accommodates and 
stages a micro-universe with its own genealogy. 
The diorama can be seen as a proto-museum – 
a capsule for archiving and collecting fragments, 
proofs and phantoms of times and places that are 
witnesses of a still mysterious cultural identity. 
Nonetheless, we can also think about the diorama 
not only as a receptacle, but also as a generator of 
meaning. Its hybrid nature, which amalgamates 
and creates a whole out of fragments, generates  
a new configuration. 

Similarly, in the work of José de Guimarães, 
the transport cases that host museological objects 
and function as windows into another cultural 
reality, are not so much a device to reproduce  
a reality, but rather a space for creation in which 
cultural information is being transformed and 
mutated into a new extended being.

Diorama (in its historic sense) with its 
large landscapes and staging of distant environ-
ments, stands for illusion, for ambivalence be-
tween the material and animated, between artifi-
cial and natural. At the same time, early dioramas 
can be related to a lack of scientific rigour, where 
the limits between science and spectacle are fluid. 

In the case of José de Guimarães’s installa-
tions, the fusion between ethnologic and artistic 
input goes beyond this ambiguity, while both the 
theatricality and the pedagogical intentions of 
classic dioramas are overcome by a post-modern 
and post-conceptual irony.

As artistic devices, dioramas have been 
constantly present in contemporary art, as 
demonstrated by a retrospective exhibition 
in 2017 at the Palais de Tokyo, in Paris. From 
Marcel Duchamp’s Étant donnés (1946–1966) to 
Jeff Wall’s viewing boxes, to Hiroshi Sugimoto’s 
immersive images that reinforce the illusionistic 
power of the image, contemporary art has made 
a solid statement against the authoritative and 
hierarchical display politics of museums. In con-
temporary art, dioramas denounce the power 
relations and perpetual alienness between the 
viewer and the viewed and caged ‘object’, inherit-
ed from 19th Century presentation devices. 

Diorama As Museum

Following the same line of thought, the prin-
ciple of diorama adopted in the art of José de 
Guimarães becomes a provocation of common 
places transported and reinforced by the disci-
pline of museology. What José de Guimarães calls 
dioramas are not only proto museums, but rather 
anti-museums. In his installations, we are met 
by a (dis)junction point of various museological 
paradigms. We can think of these installations 
as a late example of the Renaissance model of 
a cabinet of curiosities, as the collector José de 
Guimarães creates his personal cumulative uni-
verse. According to subjective choices that spring 
from an impulse to ‘know’, these collections result 
from his own travels and scientific endeavours. 
At the same time, these installations, which are 
constructed in cases for international transporta-
tion, function as portable museums: the personal, 
heteroclite ‘object of knowledge’ meant to circu-
late the perimeter of an increasingly expanding 
and fast-transforming modern world. 

The ‘boîte-en-valise’ was a museological 
model invented in modernism, as another means 
of contesting the public monument/institution 
that transported historic hegemony. This new 
mobile micro-museum was transformable (being 
constantly updated, emptied and filled with new 
content). Unlike the traditional museum, it did 
not hold the pretension of revealing ‘universal 
wonders’ and was part of the changing move-
ments and cultural circuits of the modern world 
(being a mobile structure). Like a diorama, it was 
theatrical and had a performative dimension. 
From Marcel Duchamp’s ‘La Boîte-en-valise’ (first 
edition in 1936), to Robert Rauschenberg’s ‘Scatoli 
Personali’ (1952) and Daniel Spoerri’s ‘Sentimen-
tal Museums’ (of which the first was shown at the 
Centre Pompidou in 1977), these miniature muse-
ums are augmenting the identity of an object by 
associating it with objects from other contexts. 

These forms of hybridity were tightly 
connected with the emergence of the ready-made 
and incipient forms of installation art, and started 
questioning hierarchies between disciplines, 
between ‘high, cultivated art’ and what was un-
derstood as ‘tribal’ or collective art, between the 
natural versus cultural product. The experiment 
of producing new intra-disciplinary meanings 
with the approximation of autonomous sources/
bodies, corroborated by the emergence of concep-
tual art, formulated a new understanding of the 
social role of art into the new global space.
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e começaram a questionar hierarquias entre 
disciplinas, entre a ‘alta cultura’ e aquilo que 
era entendido como arte ‘tribal’ ou colectiva, 
entre o produto natural versus o produto cul-
tural. A experiência de produzir novos signifi-
cados interdisciplinares com a aproximação de 
fontes/corpos autónomos, corroborada com 
a emergência da arte conceptual, formulou um 
novo entendimento do papel social da arte no 
novo espaço global. 

Neste contexto podemos também olhar 
para a famosa “Parede” de André Breton, agora 
exposta no Centre Pompidou e que integrou 
o seu atelier no número 42 da Rue Fontaine, em 
Montmartre, Paris, até à sua morte em 1966. 
Durante as últimas décadas da sua vida, Breton 
adicionou progressivamente objectos etnográfi-
cos à parede do seu atelier, relacionando-os com 
o trabalho de Surrealistas seus contemporâneos, 
também colocado nesta mesma parede, criando 
uma nova composição — um trabalho curatorial 
em constante mutação. Esta parede demonstra 
como várias influências e elementos culturais 
extra-europeus, com as suas histórias e identida-
des distintas, foram absorvidos como parte cons-
tituinte da modernidade europeia. Alicerçada em 
genealogias pessoais de ideais e formas, a época 
de Breton, marcada por estas contaminações 
e pela “Parede”, desenvolve novas formas de 
fundir a arte extra-europeia com arte contem-
porânea. Estas práticas foram imediatamente 
contestadas por reproduzirem o olhar europeu, 
autoritário e colonial sobre a arte de ‘outras’ 
culturas. Estas foram integradas no património 
europeu por princípios formais, para a gratifica-
ção visual. Mas, ao mesmo tempo, iniciaram um 
novo movimento cultural, visto como emancipa-
tório do pensamento colonial herdado, criando 
novos híbridos, pertencendo a uma nova era para 
além do mundo colonial. 

As associações entre materiais etnográ-
ficos e artísticos têm sido assiduamente revistas 
pela análise pós-colonial, maioritariamente em 
relação à ambiguidade no que toca às classifi-
cações culturais e políticas que criaram. A arte 
conceptual acarretou a missão de revelar apro-
priações incorrectas, assim como as histórias 
específicas a objectos extra-europeus, silenciadas 
durante a época colonial. Desta forma, a arte 
conceptual contribuiu também para a emergên-
cia de uma pluralidade de soluções museológicas 
críticas, que começaram a ser desenvolvidas 
com a avant-garde e suscitaram uma análise 
mais especializada da relação objecto-contexto.

In this context we can also point to 
Andre Breton’s famous ‘Wall’, now exhibited at 
the Centre Pompidou and which was part of his 
atelier located at number 42 of Rue Fontaine, in 
Montmartre, Paris, from 1922 until his death in 
1966. During the last decades of his life, Breton 
was progressively adding ethnographic collection 
items to this wall of his atelier and relating 
them to works by his fellow Surrealists, which 
he also added to the wall. He was constantly 
creating a new composition – an ever-changing 
curatorial work. This wall demonstrated how 
various extra-European cultural influences and 
elements, with their diverse histories and iden-
tities, became absorbed as a constitutive part of 
European modernity. Based on personal geneal-
ogies of ideas and forms, Breton’s epoch, marked 
by these contaminations and the “Wall” itself, 
developed new forms of fusing extra-European 
art with contemporary art. These practices were 
immediately contested, as they reproduced the 
European colonial authoritative gaze upon ‘other’ 
cultures and their art. These were integrated into 
the European legacy, mostly according to formal 
principles, for visual gratification. Yet at the same 
time, they initiated a new cultural movement seen 
as emancipatory from inherited colonial thinking, 
creating new hybrids belonging to a new era, 
beyond the colonial world. 

Associations between ethnographic and 
artistic materials have been assiduously reviewed 
by post-colonial analysis, mostly in respect to 
the ambiguity regarding the cultural and polit-
ical classifications they generated. Conceptual 
art took on the mission of revealing incorrect 
appropriations and the specific histories of 
non-European objects, which had been silenced 
during colonial times. It also contributed towards 
the emergence of a plurality of critical museo-
logical solutions, which started to be developed 
with the avant-garde and brought an increas-
ingly specialised analysis of the object-context 
relationship.

The works of José de Guimarães presented 
here could be seen as placing themselves in 
this cultural genealogy. They emerge from this 
post-modern and post-conceptual consciousness 
and are deeply connected to our contemporary 
way of experiencing and traversing geographical 
and cultural space. Contrary to the classic museo-
logical display format or the modernist approaches 
presented here (which account for a single, master 
narrative), these installations do not impose 
a certain meaning on the objects displayed, 

As obras de José de Guimarães aqui 
apresentadas podem ser vistas como se situando 
nesta genealogia cultural. Emergem desta cons-
ciência pós-moderna e pós-conceptual e estão 
profundamente ligadas com a nossa forma  
contemporânea de experienciar e atravessar  
o espaço geográfico e cultural. Ao contrário da 
forma clássica de apresentação museológica 
ou às abordagens modernistas aqui delineadas 
(responsáveis por uma narrativa única e mestre), 
estas instalações não impõem um significado aos 
objectos expostos, à semelhança da própria arte 
conceptual que se abre a uma multiplicidade de 
experiências de visionamento. 

A obra e conhecimento enciclopédico 
de José de Guimarães possibilitam que objectos 
autónomos desenvolvam um significado cultural 
independente dos seus ‘proprietários’ (como 
a justaposição entre arte etnográfica e con-
temporânea abre múltiplas narrativas históricas 
que ultrapassam uma leitura predeterminada). 
Através da sua agência e da vastidão da sua 
obra, torna-se óbvio que a arte conceptual é aqui 
investida como uma ferramenta para comentar 
não as qualidades estéticas dos apelidados 
‘objectos etnográficos’, mas uma história global 
de apropriações culturais, e o papel e poder da 
arte neste contexto para agir como uma ferra-
menta crítica, subversiva e rejuvenescedora.

similar to conceptual art itself, which is open to  
a multiplicity of viewing experiences. 

The encyclopaedic work and knowledge 
of José de Guimarães opens the possibility for 
autonomous objects to develop a cultural meaning 
independent from their ‘owner’ (as the juxtapo-
sition between ethnologic and contemporary art 
opens multiple historical narratives that overpass 
a pre-determined reading). Through the agency 
and vastness of his work, it becomes obvious that 
here, conceptual art is invested as a tool to com-
ment not on the aesthetic qualities of so-called 
‘ethnologic objects’, but on an entire history of 
cultural appropriations and the role and power of 
art in this context to act as a critical, subversive 
and rejuvenating tool.
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(Página anterior)
(Previous page) 
Vista de exposição
Exhibition view

Máscara Bedu, 
Burkina Faso
Bedu mask, 
Burkina Faso
62×175×23 cm
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Fetiche à clous com 
dupla cara, Congo
Fetish à clous with  
two faces, Congo
141×41×33 cm
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Vista de exposição
Exhibition view
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Na exposição “Dioramas”, José de Guimarães 
reúne objectos etnológicos combinados com 
caixas de transporte de obras de arte apropria-
das e intervencionadas, de sentido deslocado da 
sua faceta meramente funcional para uma inter-
pretação artística da noção de Diorama que dá 
título à exposição, no seu conjunto criando uma 
atmosfera mágica e contemplativa numa festa 
extática de assombro e cor. 

Se, por um lado, estão ausentes os 
domínios artísticos da pintura e da escultura que 
ocupam posição central e substancial na produ-
ção artística de José de Guimarães, por outro 
lado, encontra-se a presença das suas energias 
vitais, das suas forças motoras, convidando 
a visitar o mundo do artista, a ir além desta 
exposição, a receber e absorver essas energia  
e força, as do imaginário da viagem e da simbiose 
cultural como possibilidade de uma ideia de  
mundo universal.

Uma Irresistibilidade a Perturbar

Em 1968, José de Guimarães declara a arte 
perturbadora. A arte que “existe na imaginação, 
nunca na realidade contemporânea”; a que 
“é invenção, é o irreal no presente”, que  
“é a realidade do sonho”, que “é vida para  
fora de nós”1. 

Neste impulso intencional pressente-
se, é proclamada, uma incoercibilidade perante 
o limite aquém do qual resta a “pequenez da 
auto-suficiência”, e que compele o artista a exal-
tar, permanentemente deformando, e nunca con-
formando2. A pequenez, esta que esquiva-se em 
evasões, que investe em artimanhas, que abafa 
a irreverência e o inconformismo nas dobras 
e desdobras do manto superficial do quotidiano, 
esta que inibe o ir além3. 

Não. Esta arte perturbadora é a que 
provoca, a que arrebata face ao desassossego 
do desconhecido, à imprevisibilidade do incerto. 
A que oferece, e que vive de, uma variação 
catártica e purgativa, na, e pela, emoção sentida. 
É a arte que enfeitiça e alvoroça. É a que subverte 
e deslinda, que obscurece e clarifica, que con-
tamina e purifica. É implacável e intransigente, 
é invencível. É a que infiltra-se nos interstícios 
corpóreos e entronca nas profundidades do âma-
go; é a da incandescência das dúvidas da razão, 
a que deposita as certezas da especulação. 
É a que eleva a realidade no arrepio do mistério 
e no espanto da revelação, esta de que José de 
Guimarães se encarrega. 

In “Dioramas”, José de Guimarães gathers eth-
nological objects combined with appropriated 
and modified artwork transport crates, displaced 
from their merely functional nature for an artistic 
interpretation of the notion of Diorama, which 
lends its name to this exhibition, creating a mag-
ical and contemplative atmosphere in an ecstatic 
celebration of wonder and colour. 

If, on one hand, the artistic domains of 
painting and sculpture that occupy a central and 
substantial position in the artistic production of 
José de Guimarães are absent, on the other, the 
presence of his vital energies, of his driving forces, 
can be found, inviting the viewer to delve into the 
artist’s world and to go beyond this exhibition, 
to receive and absorb these energies and this 
strength, of the imaginary of a journey and of 
cultural symbiosis as a possibility for a universal 
idea of the world. 

An Irresistibility To Perturb

In 1968, José de Guimarães declares the principles 
of perturbing art. The art that “exists in the imag-
ination, never in contemporary reality”; that “is 
invention, is the unreal in the present”, that “is the 
reality of dreams”, that “is life outside ourselves”1.

In this intentional impulse, one senses, in-
deed there is proclaimed, a measure of the incoer-
cible in face of the limit below which remains the 
“smallness of self-sufficiency”, and which compels 
the artist to exalt, permanently deforming, and 
never conforming2. A smallness, that which dodges 
in evasions, which invests in artifices, which muf-
fles irreverence and non-conformity in the folds 
and unfolds of the superficial cloak of the quotid-
ian, that which inhibits going beyond3.

No. This perturbing art is the one that 
provokes reality, that enraptures when faced 
with the restlessness of the unknown, the unpre-
dictability of the uncertain. The one that offers 
and lives off a cathartic and purgative variation, 
in and for the felt emotion. It is the art that 
bewitches and unrests. The one that subverts 
and unravels, that obscures and clarifies, that 
contaminates and purifies. It is relentless and 
intransigent, invincible. The art that infiltrates 
in corporeal interstices and entrenches into the 
depths of the core; the art of the incandescence 
of the doubts of reason, depositing the certain-
ties of speculation. An art that elevates reality 
through the quiver of mystery and the wonder 
of revelation, this art which is undertaken by  
José de Guimarães.

Um Espaço Dentro da Linha A Space Inside The Line

ricardo escarduça
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É a arte que, diante da fronteira, persuade 
a disposição para atravessar. E, neste aspecto, 
é, tão simplesmente, a arte que se forma na 
acção de passar, a da viagem, seja esta de eu 
para outro, de cá para lá, de antes para depois, 
do real para o irreal, do que (nunca) foi para 
o que (nunca chegou a) deixou de ser, ou de 
quantas outras sejam as proposições que con-
frontam-se em antinomia e, no confronto, que 
encontram-se. 

Se a invocação do manifesto de José 
de Guimarães é imperativa à abordagem da 
sua obra artística, não deixa de ser curioso que 
a exposição “Dioramas” comece por introduzir, 
por condição museográfica, uma fronteira entre 
a estreiteza da realidade e uma estranheza de 
ordem outra e maior, a do rasgo da imaginação, 
do sonho e da arte. E, entre elas, um estado 
natural de passar. 

Um Estado Natural de Passar

Quando não o detém como destino, por intenção 
ou em circunstâncias que se escapam, a vida em 
viagem ensaia o acidente de um regresso, con-
creto ou metafórico. É José ele-próprio quem, 
ainda antes do primeiro adeus, parece alimentar 
a nostalgia odisseica de uma origem, declarando- 
-se de Guimarães. Não obstante, é soberana 
a natureza de José de Guimarães, que desvia 
o rumo, seduzido por um cantar misterioso, 
como que por uma imprescindibilidade funda-
mental, uma liminaridade inerente. Em Pessoa 
encontra-se o encómio desta inquietude4:

Viajar! Perder países!
Ser outro constantemente,
Por a alma não ter raízes
De viver de ver somente!

Não pertencer nem a mim!
Ir em frente, ir a seguir
A ausência de ter um fim,
E da ânsia de o conseguir!

Viajar assim é viagem.
Mas faço-o sem ter de meu
Mais que o sonho da passagem.
O resto é só terra e céu.

Em José de Guimarães está naturalizado este 
estado, como temperamento e condição, que 
é o do fascínio do passar (passar v.; t. ind., intr. 
Deslocar-se num espaço, cruzando-se com 

alguém ou com alguma coisa; t.d., t.ind. Trans-
por. ~ a fronteira. ~ a meta. ~ além do Bojador; 
t.d. e ind. Fazer mudar ou mudar de lugar; t. ind. 
Ter o seu curso; t. ind. Ir a um lugar ou fazer 
escala nele, por pouco tempo; t. ind. Sofrer um 
processo, uma evolução. ~ por uma metamor-
fose; t. ind. Ultrapassar, ir além de; t.d., t.ind. 
Experimentar, ter como vivência; t. ind. Mudar 
de estado ou condição, etc.5). José de Guimarães 
é, naturalmente, viajante.

Por mais aliciante que seja o andar no 
mundo e correr países, o que a imaginação arrisca 
adivinhar nos acidentes da incerteza, a antecipa-
ção da partida acarreta o abandono do familiar 
e o confronto com o incompreensível. O olhar de 
José é de Guimarães; uma raiz biográfica, sujeita 
ao lugar e à data. Sendo-o, não o é também, não 
o é apenas. Contrassenso nenhum reside na exal-
tação nominal da origem de José, o viajante. Aos 
seus ombros, o desapego é um levíssimo fardo. 
Este olhar contesta a linha de horizonte, e desa-
fia os dois atributos essenciais que constroem 
vida e História. Conserva-os, mas dessamarra-se 
da linha cartográfica que demarca o espaço e da 
linha cronológica que mede o tempo. 

Para lá da origem pessoal, de Guimarães 
é metáfora de algum algures de onde partir para 
encontrar o que está além. Simboliza as escalas 
temporárias do passar em espaços e tempos 
outros que, de uma forma ou outra, afastam-se 
daquela mas a ela parecem permanecer fixadas; 
pois a nostalgia, se sentida, sê-lo-á, não neces-
sariamente por um regresso, mas pelo ardor da 
viagem enquanto eterno destino ela-mesma, 
criando distorções espaciais e anacronias tempo-
rais. José é de Guimarães porque, naturalmente, 
vive em passagem. 

A idiossincasia deste olhar posto sobre 
os quatro cantos do mundo entre a terra e o céu, 
entre a realidade e o sonho, que é modo de vida 
como reverberação de um estado de espírito, 
oferece a matéria-prima para a materialização  
da obra de arte. 

Escavar e Peneirar

Se o laço pessoal à historicidade nacional guar-
dado pelas muralhas afonsinas de Guimarães 
manifesta-se na evocação de D. Sebastião, 
de Camões e dos Descobrimentos enquanto 
portais para este legado cultural, não-menos 
aquele vínculo notabiliza-se no desprendimento 
do euro-centrismo ocidental, no revisionismo 
reaccionário da aventura além-mares espoletado 

It is the art that influences the disposition 
to cross over when confronted with the emergence 
of a border. And, in this aspect, it is simply the art 
formed in the act of passing, of the journey, be 
it from one to another, from here to there, from 
before to after, from the real to the unreal, from 
what (never) was to what (never got to) no longer 
is (be), or of how many other propositions con-
fronted in antinomy that, in said confrontation, 
find each other.

If the invocation of José de Guimarães’s 
manifest is imperative to approach his artistic 
work, it remains curious that “Dioramas” begins 
by introducing, in a museological sense, a border 
between the slightness of reality and a strange-
ness of another and greater order, that of the  
incision of imagination, of dream and art.  
And, among them, a natural state of passing.

A Natural State Of Passing

When not held as a destination, through intention 
or escaped circumstances, life while travelling 
rehearses the accident of a return, concrete or 
metaphorical. And it is José himself, who even 
before the first goodbye, seems to feed the odyssey- 
-reminiscent nostalgia of an origin, declaring 
himself de (from) Guimarães. Notwithstanding, 
the artist’s nature is sovereign, deviating from the 
course, seduced by a mysterious song, as if a fun-
damental indispensability, an inherent liminality. 
The encomium of this unrest can be found in 
(Fernando) Pessoa4: 

To travel! To change countries! 
To be forever someone else, 
With a soul that has no roots 
Living only off what it sees!

To belong not even to me! 
To go forward, to follow after 
The absence of any goal 
And any desire to achieve it!

This is what I call travel. 
But there’s nothing in it for me 
Besides my dream of the journey 
The rest is just land and sky.

In José de Guimarães, this state is naturalized as 
temperament and condition, a fascination with 
passing (pass / -v. Move onward, past something; 
Go past; leave on one side or behind, overtake; 
Be transferred from one person or place to 

another; Surpass, exceed; Move, cause to go; 
Occur, elapse; Happen; Circulate, be current; 
Spend time or a period; Change from one form  
or state to another; etc.5). José de Guimarães is  
a natural traveller.

No matter how enticing it may be to travel 
the world and roam through countries, revealing 
what the imagination dares to guess in the acci-
dents of uncertainty, the anticipation of depar-
ture carries an abandonment of the familiar and 
a confrontation with the incomprehensible. The 
vision of José is de (from) Guimarães; a biographic 
origin, subjected to a place and a date. And so, it 
is not also this, it is not only this. No measure of 
countersense resides in the nominal exaltation of 
the traveller’s (José’s) biographical root. Carried 
on his shoulders, this detachment is a light bur-
den. This perspective defies the line of the hori-
zon and challenges the two essential attributes 
that comprise life and History. It conserves them 
but unties itself from the cartographic line that 
defines the space and the chronological line that 
measures time. 

Beyond a personal origin, de (from) 
Guimarães is a metaphor for some somewhere 
from where to depart to find what lies elsewhere. 
It symbolizes the temporary layovers spent in 
other spaces and times that, in one way or anoth-
er, move away while seeming to be fixed; for nos-
talgia, if felt, will be felt, not necessarily because 
of a return, but for the ardour of the journey as 
a destination itself, creating spatial distortions 
and temporal anachronisms. José is de (from) 
Guimarães because, naturally, he lives in passage.

The idiosyncrasy of this gaze, thrown over 
the four corners of the world, between land and 
sky, between reality and dream, which is a way 
of life as a reverberation of a state of mind, of an 
internal nature, offers the raw material that for 
the artwork’s materialization.

Excavating And Sifting 

If the personal bond to the national historicity 
guarded by the castle walls of Guimarães is man-
ifested in the evocation of D. Sebastião, Camões 
and the Discoveries, as portals to this cultural 
legacy, it is equally demonstrated by a detachment 
towards western Eurocentrism, the reactionary 
revisionism of the overseas adventure, triggered 
by the demise of imperialism that precedes the 
Carnation Revolution, and by the confirmation of 
authority, autonomy and vitality by cultures seen 
as peripheral, excluded and eccentric, which colo-
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pelo ocaso do imperialismo que antecede o Abril 
revolucionário, e pela apreensão da autoridade, 
autonomia e vitalidade das culturas olhadas 
como periféricas, as excluídas, as excêntricas, 
que o colonialismo não conseguiu extinguir. 
Profundamente marcante e transformador nesta 
viagem, na evasão da realidade rumo à plenitude 
do sonho, é a mareação do mesmo curso dos 
viajantes antepassados que lançaram-se ao mar 
e abriram mundos em África, nas Américas, no 
Extremo Oriente e até ao sol nascente, contudo 
uma viagem de redescoberta. É um outro olhar, 
alargado, no qual o transpor, o ir além, é resis-
tência, insurreição até, perante uma tradição de 
invisibilidades e inaudibilidades. 

Esta vivência conflui com uma existência 
ocidental e urbana, no hemisfério cultural do 
velho continente, repartida entre Lisboa e Paris, 
e estendida a outras metrópoles, observadora 
consciente do dinamismo expansivo do mundo 
moderno – recorda-se, a propósito, ainda que em 
domínio artístico afastado das artes plásticas, 
que, pelas mesmas alturas do manifesto de José 
de Guimarães, Jacques Tati apresentava o para-
doxo da Vida Moderna –, a informação, a comu-
nicação, a circulação, a compressão do espaço 
e a aceleração do tempo; enfim, a hiper-realidade 
e o avanço das complexidades de um mundo 
global contemporâneo que parece, por vezes, 
não olhar para trás. 

Nestes caminhos de andadeiro per-
manente, é indelével ainda um outro rasto de 
pegada cedo fixado por Guimarães. As jornadas 
arqueológicas aos campos de pesquisa, às estan-
tes da biblioteca ou ao acervo da sociedade local, 
o desenterrar cuidado de achados na terra, nas 
páginas e nas vitrines, a recolha minunciosa de 
vestígios que são pistas, encontrados nos objec-
tos, nas palavras, nas imagens, são acompanha-
das pela ancestralidade de uma paisagem natural 
de onde traz a memória de inscrições, de signos 
e sinais, que, pacientes e impassíveis, ecoam 
vozes e tangem segredos.

Moldada pela vida, de uma penada só, 
a viagem de José de Guimarães faz dialogar 
e contrapõe a distância da História, a que partiu 
de Guimarães rumo ao mundo e que, por isso, 
pode ser outra a que se assemelhe, e a proximi-
dade do milieu. Ou desvia a História, desfaz-lhe 
a grandeza canónica da longue-durée, rumo aos 
pedaços que dela recolhe, as histórias e estórias 
do milieu. 

É a de um escavador. É o infiltrar-se 
nas brechas, o olhar através do véu, o alcançar 

o fundo do trivial, do vernacular, do folclórico, 
do fabulizado, do supersticioso, do monumental, 
do religioso. As que enredam memórias e tecem 
comunidades. É o embrenhar-se nas culturas 
conforme se lhe apresentam, com que convive 
e o afectam, as mais próximas e as mais remotas, 
as de hoje e as de ontem. É o mergulhar na expe-
riência das sensações e no imaginário dos misté-
rios, na materialidade de cada um dos objectos 
e na imaterialidade de cada uma das relações, no 
íntimo e no colectivo, movido pela necessidade 
da interrogação do cientista cultural que examina 
cada fragmento espacial e temporal do mundo, 
pela curiosidade do explorador etnográfico em 
entender as escalas de valores e ideiais, de há-
bitos e comportamentos, de artes e tecnologias, 
de mitologias e rituais. 

E é a de um peneirador. É o sacudir os 
torrões, o esmerilhar os grãos, o olhar através 
do espectro das multiplicidades e reter na malha 
uma ordem natural e imanente, aquela mais sub-
terrânea por entre a diferença, quase incognoscí-
vel, porém iniludível. A que desemaranha e mo-
dela uma plasticidade cultural enquanto essência 
do ser-humano. É uma intenção sustentada em 
proposições ontológicas, num existencialismo 
pristino que antecede, numa ideia de uma uni-
versalidade que sintetiza a existência humana. 
É uma acção vertical, que ascende e converge no 
original e infinito. Ou que descende, que formula 
um depósito e sedimento, o rizoma clástico do 
qual, sem hierarquia e em igualdade, enfim des-
ponta a diversidade combinatória das fragmenta-
ções culturais.

Des-cobrir e Comunicar

Este é um olhar que não recua, portanto. É o que 
abre. É a viagem espiritual em que redescobrir 
é des-cobrir. É, eminentemente, um olhar 
que parte dos mundos exteriores para chegar 
aos universos interiores. O ir além de José de 
Guimarães é a sua ausência perante a presença 
do outro. É a interrogação da vida fora de si, que 
sai da vivência do eu individual, e vira-se para 
uma ideia existencial do eu global, que necessa-
riamente vira-se para si. É a viagem auto-refle-
xiva da transformação pessoal, da metamorfose, 
e que, indefectível, implica e reflecte-se em quem 
vai, porque passar é sofrer um processo, é mudar 
de condição, como assinala Lévi-Strauss6:

“Tout en se voulant humain, l’éthnographe 
cherche à connaître et à juger l’homme 

nialism could not extinguish. What is profoundly 
decisive and transformative in this journey, in 
the evasion of reality towards the fullness of the 
dream, is the seafaring path of ancestral voyagers 
who took on the seas and opened worlds in Africa, 
the Americas, the Far East and even the island of 
the rising sun, albeit a quest of rediscovery. It is 
another perspective, broadened, in which trans-
posing, going beyond, is resistance, insurrection 
even, in the face of a tradition of invisibilities and 
inaudibility. 

This experience converges with a western 
and urban existence in the cultural hemisphere 
of the old continent, divided between Lisbon and 
Paris, and extended to other metropolises, a con-
scious observant of the expansive dynamism of 
the modern world – one remembers, incidentally, 
although from an artistic domain removed from 
the fine arts, that, around the same time of José 
de Guimaraes’s manifesto, Jacques Tati presented 
the intensely coded paradox of Modern Life –, 
the information, the communication, the circu-
lation, the compression of space and the accel-
eration of time; ultimately, the hyper reality and 
the encroachment of the complexities of a global 
contemporary world that seems, at times, to not 
look back. 

Upon these trails of the permanent walker, 
yet another footprint early incised by Guimarães 
is indelible. The archaeological expeditions to 
fields of research, to the shelves of library or the 
collection of the local society, the careful unearth-
ing of findings under the soil, on pages and in 
windows, the thorough collection of vestiges that 
are clues found in objects, in words, in images, 
are accompanied by the ancestralism of a natural 
landscape from where he retrieves the memory of 
inscriptions, of signs and signals, which, patient 
and unmoved, echo voices and resonate secrets. 

Wrought by life itself, in one fell swoop, 
the journey of José de Guimarães creates dialogue 
and questions the distance of history – Portuguese 
history, which began in Guimarães, directed 
towards the world and that, therefore, can be 
equated with another similar history – and the 
proximity of the milieu. Or it deviates history, 
undoing the canonical grandeur of the longue- 
-durée, towards the pieces from it collected, the 
histories and stories of the milieu.

It is the journey of an excavator. The 
infiltrating of cracks, looking through the veil, 
reaching the depths of triviality, of the vernac-
ular, the folkloric, the fabled, the superstitious, 
the monumental, the religious. Those entangling 

memories and weaving communities. It is the im-
mersion into cultures as they are presented, with 
which he coexists and by which he is affected, 
those that are close and those remote, the ones of 
today and those of yesterday. It is the diving into 
the experience of sensations and the imaginary 
of mysteries, the materiality of each object and 
the immateriality of each relationship, the inti-
mate and the collective, as one moved by the need 
for interrogation of the cultural scientist who 
examines each spatial and temporal fragment of 
the world, by the curiosity of the ethnographic 
explorer in understanding the scales and values of 
ideas, habits and behaviours, of arts and technolo-
gies, of mythologies and rituals. 

It is that of a sifter. The shaking of the 
clod, the grinding of grains, looking through the 
spectrum of multiplicities and retaining a cultural 
genealogy, a natural and immanent order, subter-
ranean among difference, almost unknowable, 
however unavoidable. The one that disentangles 
and modulates cultural plasticity as human 
essence. It is an intention sustained by ontological 
propositions, in the attributes of a pristine exis-
tentialism which precedes, common to the idea of 
a universality that synthesises human existence. 
A vertical action that ascends and converges in 
the original and infinite. Or that descends, that 
formulates a deposit and sediment, the clastic 
rhizome from which, without hierarchy and in 
equality, eventually emerges the combinatory 
diversity of cultural fragmentations.

Dis-Cover And Communicate 

Thus, this is a gaze that does not retreat. One that 
opens. The spiritual journey where rediscovering 
is dis-covering. It is, eminently, a perspective that 
originates in external worlds to arrive at internal 
universes. For José de Guimarães, going beyond 
is his absence when confronted with the presence 
of the other. It is the interrogation of life outside 
himself, which emerges from the experience of 
the individual self, and turns to an existential idea 
of the global self, which necessarily turns into 
himself. The auto-reflexive journey of personal 
transformation, of metamorphosis, and that, in-
fallible, is implicated and reflected in those who 
depart, because passing is undergoing a process, 
is changing condition, as signalled by Lévi-Strauss6: 

While wanting to appear human, the 
ethnographer seeks to know and to judge 
man from a sufficiently elevated and 
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d’un point de vue suffisamment élevé et 
éloigné pour l’abstraire des contingences 
particulières à telle société ou telle  
civilisation. (…) il acquiert une sorte de 
déracinement chronique: plus jamais il il 
ne se sentira chez lui nulle part, il restrera 
psychologiquement mutilé. (…) l’eth-
nographie est une des rares vocations 
authentiques. On peut la découvrir en soi, 
même sans qu’on vous l’ait enseignée.”

Esta arqueologia cultural absorve a energia 
mágica das designadas arte tribais e do seu 
destino ritualista e existencialista – depois 
de Gauguin, e de José de Guimarães, que o 
homenageia: “De onde viemos? O que somos? 
Para onde vamos?” –, e a carga alegórica de 
aplicações artísticas em utensílios quotidianos 
que, por metáfora e analogia, comunicam men-
sagens. É uma hermenêutica do poder místico 
destes símbolos e signos semiópticos exercido 
pela eficácia com que activam a sensorialidade 
e o inconsciente, formas plásticas altamente 
sofisticadas na síntese de ideias, na transmissão 
de significados radicais, que entreabre a empatia 
com o outro, e forja uma ideia de transculturali-
dade, uma ideia diogenesiana de ser-se do mun-
do. Pois toda a criatura humana nasce e morre, 
semeia e colhe, cria e mata, reproduz-se e dese-
ja, sofre e celebra, suplica e adora, pensa e ima-
gina, expressa-se e comunica, e o que mais seja, 
seja o que for que é ser humano e o ser-humano.

Ao mesmo tempo, este encantamento 
interrogativo e contemplativo da ligação entre 
o espiritual e o material, entre o divino e o mun-
dano, gera o coleccionador de arte tribal. Todavia, 
o coleccionismo de José de Guimarães é de 
estirpe diferente dos interesses ecléticos das 
sociedades europeias no séc. XIX pelo paraíso 
perdido como purga da culpa pela voragem dos 
ideais da vida moderna, ou dos interesses primi-
tivistas das vanguardas artísticas do séc. XX na 
busca por formas visuais em civilizações “menos 
sofisticadas”, e que não deixam de vincar a dis-
tância antipodal entre ambas, mesmo que in-
consciente ou involuntariamente. Pelo contrário, 
o coleccionismo de José de Guimarães preserva 
a diversidade sem exaltar a diferença, não rasura 
dicotomias mas declina uma retórica maniqueísta 
de estereótipos polares e estigmatizadores, 
de conflitos entre o “central” e o “periférico”, 
o “civilizado” e o “primitivo”, o “avançado” 
e o “atrasado”, o “insigne” e o “prosaico”, 
o “presente” e o “ausente”. Tanto mais que 

esta colecção de objectos etnológicos desloca-se 
por entre as possibilidades interpretativas da arte 
contemporânea.

É nesta arqueologia cultural que o artista 
colhe e cria o que lhe é mais importante: um fes-
tim da forma. Surgem os Alfabetos de símbolos, 
conjuntos de formas específicas de estilo dife-
renciado, emancipados da heterogeneidade das 
iconografias e arquétipos culturais de que emer-
gem. São grafismos elementares e autónomos, 
aproximações a partes do corpo humano, a ani-
mais, a formas da natureza, a objectos, a formas 
geométricas, com a sua magia própria, também 
eles feiticeiros e selvagens, que provêem tam-
bém do oculto, do intemporal. São a forma 
antecedente do significado, a forma como signi-
ficante, fragmentos ideográficos de um sistema 
protolinguístico, com a força pragmática de 
expressar uma ideia dispensando a síntaxe, que 
se concentra na instantaneidade da capacidade 
comunicativa mais do que nas possibilidades 
e ambiguidades semânticas. São os Alfabetos, 
que, acima de tudo e por fim, desvendam o se-
gredo. São o código decifrador da linguística 
não-verbal, o poder mudo do símbolo cósmico, 
que outorga o entendimento e comunicação com 
o desconhecido, que é longínquo e ancestral na 
terra ou etéreo e insondável no céu. A viagem de 
José de Guimarães é a da contínua descoberta 
desta comunicação.

Um Espaço Dentro da Linha

A aplicação das formas ideográficas dos Alfabetos, 
que se desdobram e geram outras mais, umas 
dentro das outras e outras encadeadas numas, 
torna-se ela-mesma ritual na feitura da obra que 
se entreliga numa cadeia de ciclos sucessivos ao 
sabor da vida em viagem, dos temas e motivos 
conforme surgem, transferidas para inúmeros 
suportes da pintura e da gravura. 

Nesta transferência, José de Guimarães 
avulta a forma ideográfica, eleva-a de tal modo 
que a torna, cada uma delas, em cada uma das 
suas aplicações a que infinitamente se adapta, 
um ente único cuja singularidade é equivalen-
te à sua indeterminação. E dá à obra de arte 
o encanto da voz que canta e seduz, que des-
via o viajante, no ir que não regressa, no ir que 
transforma.

A génese é primitivista, procede do fas-
cínio pelo repertório imagético e temático tribal. 
São formas informais e excêntricas, reminescên-
cias cubistas de silhuetas perfiladas e despojadas 

distant enough point of view, to abstract 
him from the contingencies peculiar to 
such a society or such a civilization.  (…) 
he acquires a sort of chronic uprooting:  
he will never again feel at home anywhere, 
he will remain psychologically mutilated. 
(…) ethnography is one of the rare 
authentic vocations. One can discover  
it in itself, even without being taught it. 

This cultural archaeology absorbs the magical 
energy of the so-called tribal arts and their ritu-
alistic and existentialist destiny – after Gauguin, 
and José de Guimarães, who pays him homage: 
“Where are we from? What are we? Where are 
we going?” –, and the allegorical charge of artistic 
applications of quotidian utensils that, through 
metaphor and analogy, communicate messages. 
A hermeneutic of the mystical power of these 
semiotic symbols and signs, exercised by the 
efficacy with which they activate the abilities of 
the senses and the unconscious, material forms, 
highly sophisticated in the synthesis of ideas, the 
transmission of radical meanings, making way for 
empathy towards the other, and forging an idea 
of transculturality, a diogenesian notion of being 
of the world. For all human creatures are born 
and die, sow and reap, create and kill, reproduce 
and desire, suffer and celebrate, supplicate and 
adore, think and imagine, express and communi-
cate, and whatever else, whatever it may be to be 
human, the essence of the human-being.

At the same time, this inquisitive and 
contemplative fascination with the connection 
between the spiritual and the material, the divine 
and the mundane, generates the collector. However, 
the collecting of José de Guimarães is different 
to that of the eclectic interests of 19th Century 
European societies for a lost paradise as a purge 
for the guilt of the voracity of modern-life ideals, 
or of the primitivist interests of the artistic van-
guard of the 20th Century in its search for visual 
forms in “less sophisticated” societies, and that 
continue to stress the antipodal distance between 
the two, even if unconsciously or involuntarily. 
On the contrary, the collecting exercised by José 
de Guimarães preserves diversity without ex-
alting difference, it does not erase dichotomies 
but declines a Manichaean rhetoric of polar and 
stigmatizing stereotypes, of conflicts between the 
“central” and “peripheral”, the “civilized and the 
“primitive”, the “advanced” and the “backward”, 
the “illustrious” and the “prosaic”, the “present” 
and the “absent”. All the more so that this collec-

tion of ethnologic objects travels among the inter-
pretative possibilities of contemporary art.

It is in this cultural archaeology that the 
artist reaps and creates that which is most impor-
tant to him: a celebration of form. The Alphabets 
of symbols thus appear, collections of specific 
forms that acquire differentiated style, eman-
cipated from the heterogeneity of the cultural 
iconographies and architypes from which they 
emerge. Elementary and autonomous graphics, 
approximations to parts of the human body, 
to animals, forms of nature, objects, geometric 
shapes, with a magic of their own, themselves 
wizards and savages, emerging from the occult, 
the eternal. They are the form which precedes 
meaning, the form as a signifier, ideographic frag-
ments of a prelinguistic system, with the prag-
matic force to express an idea foregoing syntax, 
focussing on the instantaneousness of commu-
nicative ability more than on semantic possibil-
ities and ambiguities. It is these Alphabets that, 
above all else and ultimately, reveal the secret. 
They are the deciphering code of non-verbal 
linguistics, the mute power of the cosmic symbol, 
which confers an understanding and communi-
cation with the unknown, which is distant and 
ancestral on earth, or ethereal and unfathomable 
in heaven. José de Guimarães’s journey is that of 
the continuous discovery of this communication. 

A Space Inside The Line

The application of the ideographic shapes of 
Alphabets, which unfold and generate others, 
some inside others, and others within each other, 
becomes itself a ritual in the execution of the 
works that interlink in a chain of successive 
cycles following rhythms of travel, of themes and 
motifs as they emerge, transferred to numerous 
forms of painting and printmaking.

In this transference, José de Guimarães 
amplifies the ideographic form, elevating it to an 
extent that makes it, in each of the applications to 
which he infinitely adapts it, an individual entity 
whose singularity is equivalent to its lack of 
determination. And bestows the work of art with 
the marvel of the voice which sings and seduces, 
diverging the traveller, in a parting that does not 
return, a departure that transforms. 

The origin is primitive, proceeding from 
a fascination with the tribal repertoire of imagery 
and themes. Informal and eccentric shapes, cubist 
reminiscences of profiled silhouettes, divested 
of relief and volume, drawn with the impulse 
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de relevo, desenhadas no impulso e fulgor do 
gesto intuitivo, com afinidades ao sintetismo e ao 
naif na simplificação do traço e da cor, intumes-
cidas e enfunadas, umas azedas e brutas e ou-
tras joviais e pueris, delimitadas pelo traço sobre 
o contorno, pelas cores saturadas e possantes – 
as das tradições minhotas, Guimarães ainda; 
que se misturam com as cores de outras regiões 
do mundo, ou nelas encontram a sua irmã –, 
aplicadas arbitrariamente sem corresponder ao 
real, e que as solificam, as graduam em matizes 
suaves, as pontilham, ou as deixam esvaziadas, 
pujantes na sua força expressiva, crua e emocio-
nal, sem abandonar, nem deixar de comunicar, 
a origem de que nascem. 

Estas formas são distribuídas no plano 
bidimensional em organizações compactas  
e exuberantes, plenas de ritmos, movimentos 
e cor, que acentuam a fragmentação e a impres-
cindibilidade de cada elemento no todo da com-
posição. Engatam-se numa trama de encontros 
e cumplicidades que se assenhora do fundo, num 
enredo de sobreposições e adjacências (seriam 
collages, não fora a ausência de materiais pré-
-existentes; mas, não serão os Alfabetos recursos 
pré-existentes à pintura, que José de Guimarães 
manipula?…). Remetendo tenuamente para 
a influência cubista, estas composições deses-
truturam as relações e o nexo hierárquico das es-
calas e proporções que esclareçam alguma ilusão 
de perspectiva e da profundidade, independente 
de referência mimética da realidade. São repre-
sentações de um mundo interior – “a imagem da 
introspecção, jamais a introspecção da imagem”7 
–, celebrações dos instintos e das sensações 
mais primárias, campos visuais surreais e emo-
tivos, ambientes oníricos e expressionistas, que, 
na força fragmentada, no seu reconhecimento 
directo, sublinham a força de comunicação da 
pop, da obra de arte que fala. 

Estes confrontos e encontros são notáveis 
celebrações de uma duplicidade que mestiça 
artes e culturas, em festa e voz uníssona. 
Não representa nenhuma delas, e tão pouco 
as re-presenta; dir-se-á, “neo-presenta-as”. 
José de Guimarães magnificamente amalgama 
uma multiplicidade de referências artísticas, 
e faz eclodir um novo “novo” na tensão entre 
a consciência do real e o impulso do inconsciente, 
do sonho e da imaginação. Este processo traz 
a propósito as cadeias de operações – interroga-
ção, análise, avaliação, eliminação, acumulação, 
deformação, suplementação, síntese – associadas 
aos estudos neuro-cognitivos da criatividade, 

apontadas, entre outros, por Sternberg, Lubart  
e Goodman8; e que Goodman resume ao referir-se 
à construção criativa de mundos interiores9:

“Much by no means all world-making 
consists of taking apart and putting  
together, often conjointly”. 

Tão afectas a duplicidades, a des-cobrir a outra 
face, e às ambiguidades de um espaço interior, 
imaginado entre faces, é curioso que a forma 
e a composição na pintura e trabalho gráfico 
de José de Guimarães dêem a ver uma face, 
e dêem-se a ver em uma face. Mantendo as 
estratégias compositivas e cromáticas, a escultura 
de José de Guimarães dá outras faces à forma 
ideográfica, numa escala íntima e humana, 
e numa escala pública e colossal. Privilegiando 
a esbelteza, a escultura com-funde-se na 
pintura, dando a ver-se em duas faces dominantes. 
Na subtileza da espessura, dão a ver o diferente 
e o comum, tanto a oposição na simetria da  
forma como a aliança na unidade da cor. 

Dir-se-ia que, através das linhas do espa-
ço e do tempo, José de Guimarães anda sobre 
a linha, em habilidade no arame tal como os 
(seus) equilibristas, e que, a sua arte abre um 
espaço dentro da linha. Será um terceiro espaço, 
entre dois domínios, em constante tensão 
e transmutação, um buraco na agulha que alarga 
o olhar, que desorganiza o escorrer da História, 
a interrompe com a sinuosidade de um by-pass, 
tão virtual quão real, atento ao mundo global 
contemporâneo, este que, por sua vez, descende 
de outros mundos globalizados. Um mundo que 
é, e sempre foi, do eu e do outro, ou, no fundo, 
de nenhum. Que permite pensar este mundo 
de um modo pós-colonial, indo ao encontro dos 
novos processos de construção de identidade do 
colonizador e do colonizado que Homi K. Bhabba 
propõe como um espaço-tempo in-between, uma 
“anomalia” porosa da fronteira como dispositivo 
de convivialidade, de negociação, de contamina-
ção, de hibridação10. 

Este espaço dentro da linha é o que 
é aberto pela arte que faz sonhar e que perturba, 
que não discursa nem narra, mas comunica 
através da emoção expressiva, a que José 
de Guimarães manifestou em 1968, e que faz 
lembrar a sua tese recorrentemente afirmada: 
“se a arte contemporânea não serve para curar  
o mundo, não serve para nada”.

and fulgor of intuitive gesture, with affinities to 
synthetism and the naif in the simplification of 
line and colour, engorged and inflated, some sour 
and brutal, others jovial and puerile, delimited 
by a tracing over the outline, by saturated and 
intrepid colours – echoing the regional traditions 
of Minho, again Guimarães; blending with the 
colours of other regions across the globe, or in 
them finding their sibling –, applied arbitrarily 
without corresponding to reality, solidifying, 
gradating in soft hues, dotting them or, still, 
leaving them emptied, pungent in their expressive 
force, raw and emotional, but never abandoning, 
or ceasing to communicate the origin from which 
they were born. 

These shapes are distributed in a two- 
-dimensional plane, according to compact and 
exuberant organizations, filled with rhythm, 
movement and colour, accentuating the fragmen-
tation and indispensable nature of each element 
in the whole of the composition.They engage in 
a web of encounters and complicities taking over 
the background, in a plot of overlays and adjacen-
cies (they would be collages, if not for the absence 
of pre-existing materials; yet, are not Alphabets 
resources that pre-exist painting, which José de 
Guimarães manipulates?…). Tenuously pointing 
to the cubist influence, these compositions disas-
semble relationships and the hierarchical nexus  
of scale and proportion that clarify any illusion  
of perspective and depth, independent of any 
mimetic reference to reality. These are representa-
tions of an inner world – “the image of intro-
spection, never the introspection of the image”7 –, 
celebrations of the most primal instincts and 
sensations, surreal and emotive visual planes, 
dreamlike and expressionistic atmospheres, that, 
through a fragmented force, in its direct recogni-
tion, underline the communication power of pop, 
of the artwork that speaks. 

These confrontations and encounters are 
notable celebrations of a duplicity that enmeshes 
arts and cultures, in celebration and one voice. 
They do not represent any of them, and neither 
do they re-present them; it can be said that they 
“neo-present” them. José de Guimarães mag-
nificently amalgamates a multiplicity of artistic 
references, originating a new “new” in the tension 
between the consciousness of the real and the 
impulse of the unconscious, the dream, and the 
imagination. This process brings forward chains 
of operation – interrogation, analysis, evaluation, 
elimination, accumulation, deformation, supple-
mentation, synthesis – associated with neuro- 

cognitive studies of creativity indicated, among 
others, by Sternberg, Lubart and Goodman8; and 
that Goodman summarises when referring to the 
creative construction of interior worlds9: 

“Much by no means all world-making  
consists of taking apart and putting 
together, often conjointly”. 

Being so prone to duplicities, to dis-covering an-
other side, and to the ambiguities of inner space, 
imagined between two sides, it is curious that 
the form and composition in José de Guimarães’s 
painting and printmaking work show a face, and 
show themselves in a face. Keeping with compo-
sitional and chromatic strategies, the sculpture of 
José de Guimarães assigns other sides to the ide-
ographic form, on an intimate and human scale, 
and on a colossal public scale, and, even, in antith-
esis to the mass of sculptural matter. Privileging 
slenderness, sculpture is co(n)-fused in painting, 
showing itself in two dominate sides. In the sub-
tlety of thickness, they show the different and the 
common, both the opposition in the symmetry of 
shapes and the alliance of unity of colour.

One can say that, by traversing the lines 
of space and time, José de Guimarães walks 
on the line, skilfully treading the wire just like 
(his) tightrope walkers, and that, creates an art 
that opens a space inside the line. A third space, 
between two domains, in constant tension and 
transmutation, a hole in the needle that widens 
the gaze, that disorganizes the flow of History, 
interrupting it with the sinuosity of a by-pass, as 
virtual as it is real, attentive to the global contem-
porary world, which, in turn, descends from other 
globalised worlds that precede it. A world that is, 
and always was, of the self and the other, or, ulti-
mately, belonging to no-one. Allowing to under-
stand this world in a post-colonial way, meeting 
new processes for the construction of the identity 
of the colonizer and the colonized, that Homi K. 
Bhabba proposes as opening an in-between space-
time, an “anomaly” that deforms the border and 
opens porosities as a device for conviviality, nego-
tiation, contamination and hybridization10. 

This space inside the line is the one 
opened by art and that makes us dream, the one 
that perturbs, that does not speak or narrate, but 
communicates through the expressive emotion, 
which José de Guimarães manifested in 1968, 
and which reminds us of his recurrently affirmed 
thesis: “if contemporary art isn’t good for curing 
the world, it isn’t good for anything”.
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Nascido em Guimarães, em 1939, reparte, desde 
1995, a sua vida entre Lisboa e Paris.

Uma estadia em Angola seria determinante 
para a primeira década da sua produção artística 
entre 1960 e 70, dedicada a África, mas, em mais 
de 40 anos de actividade, dedicou séries com-
pletas às culturas chinesa e japonesa, à arte de 
Rubens, à literatura de Camões ou à particular 
concepção da morte no México.

Em 1993 cria o símbolo do turismo de 
Portugal.

Em 2012 é eleito Presidente da Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

José de Guimarães realizou numerosas 
exposições, entre as quais se destacam: Museu 
de Arte Moderna, Cidade do México, México, 
1987; Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
Portugal, 1992; Fundação Serralves, Porto, 
Portugal, 1992;  Cordoaria Nacional, Lisboa, 
Portugal, 2001; Fundação Carmona e Costa, 
Lisboa, Portugal, 2012; Museu Würth, Künzelsau, 
Alemanha, 2001; Hillside Fórum, Tóquio, Japão, 
2002; Art Fórum Würth, Arlesheim e Chur, Suíça, 
2003; Fundação Cultural FIESP, São Paulo, 
Brasil, 2005; Museu Afro Brasil, São Paulo, 
Brasil, 2006; Museu Würth La Rioja, Espanha, 
2008; Centro Cultural Português, Luanda, 
Angola, 2009; Art Fórum Würth, Roma, Itália, 
2010; Palais des Beaux-Arts, Bruxelas, Bélgica, 
1984; Espace Européen pour la Sculpture, 
Bruxelas, Bélgica, 2007; Museu Yan Huang, 
Pequim, China, 1994; Today Art Museum, 
Pequim, China, 2007; Suzhou Jinji Lake Art 
Museum, Suzhou, China, 2012; Museu de Arte 
da província de Shaanxi em Xian, China, 2013. 
No Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães, em Guimarães, Portugal, inaugurou: 
“Para Além da História”, 2012; “Lições da Escu-
ridão”, 2013; “Provas de Contacto”, 2014; “Pin-
tura: Suites Monumentais e Algumas Variações”, 
2015; “José de Guimarães Da Dobra e do Corte 
Maquetas e Obras em Cartão”, 2018. No Museu 
do Oriente, Lisboa, Portugal, “Um Museu do 
Outro Mundo”, 2018. Na Fundação Gulbenkian, 
Lisboa, Portugal, participa em “Pós-Pop. Fora 
do Lugar-Comum. Desvios da Pop em Portugal 
e Inglaterra, 1965–1975”, 2018; e, no Ichihara 
Lakeside Museum, Chiba Perfeitura, Japão, 
inaugura “José de Guimarães e África”, 2018. 

Em 2019, inaugura, no Musée Würth 
Erstein France, a exposição retrospectiva “José 
de Guimarães, De L’Artiste à L’Anthropologue”. 
Em Lisboa, inaugura, na Biblioteca Nacional, 
“Volta ao Mundo”, retrospectiva da obra gráfica, 

Born in Guimarães in 1939, he has lived between 
Lisbon and Paris since 1995. 

A stay in Angola would prove essential 
to the first decade of his artistic production, 
between 1960 and 1070, dedicated to Africa. 
However, throughout the more than 40 years of 
his career, he also dedicated entire series of work 
to the Chinese and Japanese cultures, the art of 
Rubens, the literature of Camões and the particular 
conception of death in Mexico. 

In 1993 he created the symbol for Turismo 
de Portugal. 

In 2012 he was elected President of the 
Sociedade Nacional de Belas Artes, in Lisbon.

José de Guimarães’s work has been the 
object of numerous exhibitions, including: Museo 
de Arte Moderno, Mexico City, Mexico, 1987; 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal, 
1992; Fundação Serralves, Porto, Portugal, 1992;  
Cordoaria Nacional, Lisbon, Portugal, 2001; 
Fundação Carmona e Costa, Lisbon, Portugal, 
2012; Museum Würth, Künzelsau, Germany, 2001; 
Hillside Forum, Tokyo, Japan, 2002; Art Forum 
Würth, Arlesheim and Chur, Switzerland, 
2003; Centro Cultural FIESP, São Paulo, Brazil, 
2005; Museu Afro Brasil, São Paulo, Brazil, 
2006; Museo Würth, La Rioja, Spain, 2008; 
Centro Cultural Português, Luanda, Angola, 
2009; Art Forum Würth Capena, Rome, Italy, 
2010; Palais des Beaux-Arts, Brussels, Belgium, 
1984; Espace Européen pour la Sculpture, Brus-
sels, Belgium, 2007; Yan Huang Museum, Beijing, 
China, 1994; Today Art Museum, Beijing, China, 
2007; Suzhou Jinji Lake Art Museum, Suzhou, 
China, 2012; Shaanxi Art Museum, Xian Province, 
China, 2013. At the Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães, in Guimarães, Portugal, 
he presented: “Para Além da História”, 2012; 
“Lições da Escuridão”, 2013; “Provas de Contacto”, 
2014; “Pintura: Suites Monumentais e Algumas 
Variações”, 2015; “José de Guimarães Da Dobra 
e do Corte Maquetas e Obras em Cartão”, 2018. 
At Museu do Oriente, Lisbon, Portugal, he pre-
sented “Um Museu do Outro Mundo”, 2018. 
At the Fundação Gulbenkian, Lisbon, Portugal, he 
participated in “Pós-Pop. Fora do Lugar-Comum. 
Desvios da Pop em Portugal e Inglaterra, 1965–
1975”, 2018, and presented “José de Guimarães 
e África”, at the Ichihara Lakeside Museum, 
Chiba, Japan, 2018. 

In 2019, he opened the retrospective 
exhibition “José de Guimarães. De L’Artiste 
à L’Anthropologue” at the Musée Würth Erstein 
in France, and “Volta ao Mundo”, a retrospective 

José de Guimarães
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tendo sido editado um catalogo “raisonnée”  
da obra gráfica (1963–2019) com 500 páginas.

Recebe o Prémio Consagração de 
Carreira da Sociedade Portugesa de Autores  
e o Prémio Men Of The Year 2019, na área das 
artes, atribuído pela revista GQ.

Inaugura, em Shanghai, na margem do 
Huangpu River, dois conjuntos de arte pública 
intitulados “Gates” e “Cylinder Building”.

Em 2020, inaugura, no Würth Haus 
Rorschach, Suíça, a exposição “José de 
Guimarães, Von Künstler zum Anthropologen”.

exhibition of his printmaking work at the 
Biblioteca Nacional in Lisbon, Portugal, for 
which a 500-page catalogue raisonné of his work 
in this medium (1963–2019) was also published. 

That same year, he was awarded the 
Prémio Consagração de Carreira da Sociedade 
Portuguesa de Autores and the Men of The Year 
Prize in the field of the arts by GQ magazine, and 
unveiled two public art interventions along the 
Huangpu riverbank in Shanghai called “Gates” 
and “Cylinder Building”. 

In 2020 he opened the “José de Guimarães, 
Von Künstler zum Anthropologen” exhibition at 
Würth Haus Rorschach, in Switzerland. 
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