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O Projecto Cultural VICENTE apresenta 
desde 2011 criadores contemporâneos que 
captam uma sensibilidade própria. O projecto 
radica numa hipótese: um conceito operativo, 
cerzido com precisão na sua origem histórica 
e mítica, mas radicalmente aberto à reinter-
pretação crítica, pode ser uma plataforma 
cultural que, à escala da rua – a escala ideal 
para o encontro humano – contribui para 
a renovação e expansão simbólica da identi-
dade de Lisboa e de Portugal na actualidade 
e através da arte. 

Em A actualidade do Belo (1977), Gadamer 
recorda-nos que o símbolo é remissão para 
o indeterminado. É por isso que a destruição 
de uma obra de arte tem qualquer coisa de 
sacrílego, ao mesmo tempo que a sua reifica-
ção algo de bárbaro. Em ambas as situações, 
o possível fica reduzido. Complementa Robert 
Morris que o objecto, ele próprio, não se tornou 
menos importante. / Apenas se tornou menos 
importante em si. 

Nesta lógica de humilde orgulho (Gross) no 
fazer artístico, consciência do contexto, da 
história, do lugar – e aqui do mito – do que se 
trata é de laborar nas margens de um símbolo 
maior da Cidade. Temos feito este trabalho 
‘de sapa’, recuperação de pontas soltas de uma 
narrativa antiquíssima e cujas origens múl-
tiplas vão fazendo surgir novas hipóteses para 
novos trabalhos. Em secreta informalidade, 
este passa palavra tem animado a imaginação 
dos nossos artistas, investigadores e autores, 
que dão corpo a uma noção fundamental: 
Enquanto a inteligência estiver encerrada na 
banalidade, as pessoas não se interessarão pelo 
seu lugar, que lhes parecerá dado (Sloterdijk). 

Dito
e refeito!

O mito nunca é  
a preto e branco ii

Nem mais. VICENTE oferece um enqua-
dramento inédito a um mito que, depois de 
ter escolhido Lisboa, como que estava à espera 
destas novas plasticidades para se projectar 
para além do campo da banalidade turística. 
Dito e Refeito! – o dizer e refazer da 
história – é mais uma vez o regresso ao ima-
ginário de S. Vicente e à mitografia das relí-
quias, para aí, nesse lugar-espírito, continuar 
a vislumbrar a emoção de um mistério. 

Desta vez, o mote sofre uma inflexão. Ao 
preto e ao branco a que demos toda a atenção 
nas edições anteriores (Ressonâncias de um 
Mito Luminoso em 2011 e Rever para Crer... 
o mito nunca é a preto e branco I em 2012) jus-
tapomos a Cor. Imaginámos um VICENTE 
disponível para as economias sensíveis e a 
evidência fenomenal das coisas, propondo-nos 
o poder da criatividade artística como cons-
ciência do concreto que poderia ser traduzida 
num singelo aforismo: a cor é a luz sobre as 
coisas.1

Oitocentos e quarenta anos depois de um 
episódio fabulosamente importante para 
a invenção da identidade de Lisboa (Sarmento 
de Matos), VICENTE continua portanto 
a recuperar as mais diversas nuances de um 
extraordinário mito de morte e de vida, res-
gatando novos horizontes ao possível de tal 
narrativa. É uma arte pública que se concretiza 
estrategicamente no espaço público mítico, 
a modalidade original que escolhemos para 
convidarmos o público urbano a viver valores 
fundamentais que nos orientam (n)o destino, 
individual e colectivo. 



Since 2011, the Cultural Project VICENTE 
presents contemporary creators who capture 
a particular sensibility. The project is rooted 
in a hypothesis: an operative concept, defined 
with precision around its historical and 
mythic origin, may be at the same radically 
open to critical reinterpretation, and become 
a cultural platform at street-scale. Knowing 
the scale of the street might be the ideal scale 
for human encounters, VICENTE seeks 
through artistic expression to contribute to 
the renovation and symbolic extension of the 
identity of Lisbon and Portugal. 

In The Actuality of the Beautiful (1977), Gada-
mer reminds us that the symbol is something 
like a remission to the undetermined. That is 
why the destruction of an artwork is somewhat 
a profanity and its reification somewhat bar-
barian. In both cases, possibility is reduced. 
Robert Morris comments that the object, itself, 
hasn’t become less important. / It has only become 
less important in itself. 

In this logic of a humble pride (Gross) in 
the artistic practice, which is related to a deep 
awareness of context, history, place – and 
myth –, it’s all about laboring alongside the 
margins of a major symbol of the city. We 
have been retrieving an old narrative’s loose 
threads, a narrative whose multiple origins 
now continue to emerge, giving way to new 
hypothesis and new work. In secret informa-
lity, this word of mouth conversation has been 
inspiring the imagination of our artists, inves-
tigators and authors, embodying a funda-
mental notion: as long as intelligence keeps 
incarcerated in banality, people won’t be inte-
rested for their place, which will seem given 
(Sloterdijk). 

Said
and redone!

Myth is never  
black and white ii

VICENTE é uma viagem ao princípio de 
todos os futuros. Chegado à terceira estação, 
encerra-se este primeiro ciclo de afirmação 
do conceito, cujas virtualidades ao nível temá-
tico, estético, comunicacional e estratégico 
estão longe de se esgotar. Em todos os momen-
tos destes arquivos em movimento, plenos de 
desassossego e emergência, esteve implícita 
a ideia de uma cidadania estética e criativa 
que é fundamental para o cidadão lidar com 
todas as esferas da vida social em tempos 
pautados por toda a gama de conflitos artifi-
ciais e reduções alienantes. VICENTE, de 
alguma forma, lá preenche de nada o vazio 
que se encontra no âmago da (hipotética) 
mensagem de Vicente mártir. Recorda-nos 
que é à Ética (Espinosa) que é necessário 
regressar, e portanto a uma certa ideia de 
Humanidade. 

Experimento da resiliência exemplar – este 
VICENTE é Vieira, é Pessoa, não menos que 
Fedorento e Homens da Luta, andorinhas de 
Bordallo (Pedrita) e sardinhas de Jorge Silva, 
na exacta medida em que é o tudo, nada-tudo, 
tudo-nada, que é necessário abordar esteti-
camente para que o real, em toda a sua com-
plexidade, subtileza e sensualidade, faça mais 
sentido(s). A todos os artistas e autores, bem 
como a toda a Equipa, um profundo obrigado, 
pela visão e pela coragem.

Obrigado João Ribeiro!.¹

Projecto Travessa da Ermida 
Belém, Julho 2013 



That’s it. VICENTE offers an unseen context 
to a myth that, after choosing Lisbon for its 
arrival, has been waiting for this new plas-
ticity to project itself beyond touristic bana-
lity. Said and Redone!1 – the retelling and the 
remaking of history – is once more a revisiting 
of Saint’s Vincent’s imaginary and the mytho-
graphy of his relics; both are places of spirit, 
where we will keep glimpsing the emotion 
of mystery. 

This year, the motto suffers an inflexion. In 
the first two editions (Resonances of a luminous 
myth, in 2011; Review to believe... myth is never 
black and white I, in 2012), we have given full 
attention to Black and White. Now we take a 
chance on Colour. We imagined a VICENTE 
mesmerized by the openness to new sensible 
economies and the phenomenal evidence of 
matter. This edition VICENTE thus proposes 
the power of artistic creativity as a conscience 
of the concrete. Something which could be 
translated into an unpretentious aphorism: 
colour is light shed onto things.2 

 
Eight hundred and forty years after the 

taking place of a fabulous and important 
episode in the creation of Lisbon’s identity 
(Sarmento de Matos), VICENTE continues re/
uncovering the most diverse nuances of an 
extraordinary narrative of life and death. It 
redeems new horizons in the possibilities of 
its complexity. VICENTE is thus an urban art 
that strategically materializes itself in mythic 
public space. This is the original modality that 
we have chosen to frame the invitation for 
the urban audience to live up to fundamental 
values that shall guide us (in)to the individual 
and collective destiny. 

VICENTE is a journey to the beginning of 
all futures. Arriving to its third station, we 
put this first cycle of the concept’s statement 
to a close. We though note that it’s virtualities, 
on the thematic, aesthetic, communicational 
and strategic levels, are far from being exhaus-
ted. In each and every moment of this archive 
in motion, full of restlessness and emergency, 
an idea was always implicit: the idea of an 
aesthetic and creative citizenship, something 
which is crucial for today’s citizens to deal 
with the spheres of social life. This is parti-
cularly important in times shaped by all kinds 
of artificial conflicts and alienating reduc-
tions. VICENTE, somehow fills with nothing 
the emptiness that is to be found in the core 
of the (hypothetic) message of Vicent the 
martyr. It reminds us all that we must return 
to Ethics (Spinoza) and therefore, to a certain 
idea of Humanity. 

An experiment of exemplary cultural resi-
lience – this VICENTE is Vieira, Pessoa, Llan-
sol, not less than Gato Fedorento and Homens 
da Luta, Bordallo’s swallows (Pedrita) and 
the sardines of Jorge Silva; just as it is 
everything, a nothing-everything, or an 
everything-nothing, necessary for approa-
ching things aesthetically. That might be a 
way for us all to grasp the real in all its com-
plexity, subtlety and sensuality, making more 
sense(s) of it. To all artists and authors, as 
well as to the whole of VICENTE’s team, we 
pay our tribute, for the vision and for the 
courage. 

In Portuguese, there is a expression – Dito e refeito: ‘Said and done!’ 
We use use it when something which was promised is finally rea-
lized. VICENTE’s third edition motto – Said and Redone! – is stating 
that the core of concept is somehow clear in what concerns its 
cultural intentions, and thus ready to be appropriated by the public.
Thank you João Ribeiro!

.¹

.²

Project Travessa da Ermida 
Belém, July 2013 



Philosophy, if it is 
sufficiently focused 
on its task, is 
always also self-
advertisement. Peter Sloterdijk
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É difícil ignorar o lúgubre quando o tema é ‘o corvo’. 
As lendas que o dão como oráculo de eminência de 
morte fazem parte de uma tradição, moldada pelos 
monumentos aos mortos e pelo desejo de imortalidade, 
que culmina na instauração da oposição entre morte 
e vida e pela colocação da vida na dependência da 
morte. Esse instaurar, tanto vem da dialéctica hegelia-
na como do heideggeriano ser-para-a-morte. Embora 
no primeiro caso o combate espiritual se apresente 
como superação do sensível, e no segundo ele envolva 
terra e mundo, há que atender a que o ser-para-a-mor-
te coloca o homem na dependência da natureza en-
quanto força determinante, embora incognoscível, de 
um fim último que regula a vida.  

Mas nas lendas o espírito encontra-se com as sombras 
que o obscurecem. ‘Corvo’ é um dos nomes da sombra, 
ou melhor, o corvo vem assombrar. A figura do corvo 
é a do espectro que paira sob um céu demasiado baixo, 
que como tal não permite deixar intacto o ideal de 
imortalidade nem, por conseguinte, a colocação do 
desejo em função da reconstituição de um antes da 
queda ou de um apocalipse – Se eu não morresse, nunca! 
E eternamente / Buscasse e conseguisse a perfeição das 
coisas (Cesário Verde).   

Ao passar nas lendas que lhe dão guarida, o corvo 
guarda a potência avisadora do corpo, a sua sombra, 
que não existe sem ele e que ele não pode negar. 
A sombra figura a condição de insubstituibilidade de 
tudo, porém, para os mortais falantes ela inscreve 
a insubstituibilidade no cerne da substituibilidade, 
a significância no coração da significação. 

Com as suas asas baixas entre o homem e o sol, os 
corvos combatem a arrogância infinita da luz, misturam 
as sombras.

Tudo é insubstituível porquanto, existindo no espa-
ço-tempo, só se repete diferindo, morrendo e nascendo 
sem que a relação entre morrer e nascer seja referível 
a dois termos opostos, mas designe a indiscernibilida-
de como princípio de alteração. O mundo altera-se nas 
palavras que o dizem e se alteram, isto é, resistem às 
forças que nele visam a pura ordem ou harmonia – es-
tética, lógica, retórica. Altera-se poeticamente, por 
dissonância.

Dizer que o corvo é uma figura dissonante talvez 
não seja um exagero – em certas narrativas são demo-
níacos, noutras são adjuvantes de um deus, em algumas 
são maus augúrios, noutras trazem a esperança, etc. 
Dessa ambivalência pode sublinhar-se a crítica da 
subordinação do viver humano a uma unidade, a algo 
delimitável como o não-estar-morto, biologicamente 
comprovável. O que noutros termos se pode dizer: 
crítica à redução do viver humano a um tempo maquí-

nico entre começo e fim de um pequeno ciclo que 
desagua em ciclos maiores, ciclos gloriosos da razão 
como comando absoluto. Na assunção da sua condição 
mortal, que a figura do corvo coloca como iminência 
no horizonte do viver, o homem desloca-se da interro-
gação pelo ser para o cuidado do existir enquanto 
constitutivamente relação com o outro, atenção ao 
outro. Nessa deslocação, nessa resistência à paixão do 
Um que é o saber, o viver é divergente em relação 
a qualquer ciclo que se possa traçar: vindo de muito 
longe, pois no seu começo estão os que o precederam, 
cada indivíduo, múltiplo e heterogéneo, responde por 
si, com os outros, perante os outros, pelos outros (no 
sentido de ‘em solidariedade com’ e não no de ‘em vez 
de’). Viver sem garantia da resposta certa: viver sem 
ignorar que o morrer se abre na vida, não em absoluto 
contra ela, pois nada há de absoluto, tudo é já sempre 
divisão, impropriedade. 

A ‘experiência’, ou memória, do infinito inscrita na 
finitude humana – a nossa impropriedade – é condição 
e exigência de abandono de um viver voltado para 
a auto-preservação, um viver encerrado em si, que 
à aproximação do outro, inatingível como objecto, 
substitui a sua captura, seja pela violência física, seja 
pelo combate espiritual, em que a razão se reduz a uma 
técnica, astúcia. 

Os dois processos a que talvez se possa resumir 
a liquidação do outro estão expostos em duas fábulas 
de La Fontaine: «O lobo e do cordeiro», cuja lição diz 
que ‘a razão do mais forte é sempre a melhor’ e «O corvo 
e a raposa» em que se diz ‘aprendei que todo o lison-
jeador vive a expensas daquele que o ouve’ (a relação 
entre as duas fábulas torna-se evidente na leitura da 
versão de Fedro de «O corvo e a raposa» que surpre-
endentemente conclui: Esta fábula prova quanto a inte-
ligência é poderosa; a sabedoria prevalece sempre sobre a 
força.). O corvo está pousado num ramo alto, com um 
queijo na boca, e a raposa, começando por elogiar-lhe 
a beleza da plumagem, desafia-o a mostrar o seu canto 
e consegue obter o que pretendia, o queijo que o corvo 
deixa cair quando abre o bico. A palavra como substi-
tuto da força não é uma ameaça directa à vida, e até 
que há vida há a imprevisível aprendizagem. Não se 
sabe o que o corvo aprendeu; mas como ele ficou ‘en-
vergonhado e confuso’ pode ter aprendido outra lição 
que não a que a fábula explicita. A ingenuidade do 
corvo não é separável dos padrões, ideais, que a tradi-
ção colocou como conformação do humano: a qualida-
de que lhe é atribuída (beleza), e a, ainda maior, que 
ele é desafiado a confirmar (ser como a Fénix), são 
padrões de perfeição e de eternidade – objecto perfeito, 
que se confina a um modelo, espírito perfeito, que 
eternamente renasce. A dissonância do corvo pode 
estar em ter ficado ‘envergonhado e confuso’, talvez 
em ter percebido que a sua ingenuidade se confundia 
com os seus padrões e que era deles que devia sair, 
afirmar a sombra. Só se resiste à violência que reduz 
as relações humanas ao cálculo dos meios (à astúcia), 
só se existe poeticamente, contra a vida esmagada 
(Vitorino Nemésio, «A caminho do Corvo»), quando se 
sai dos padrões opressores que fazem da vida uma 
competição pelo mesmo.

S I LV I N A  R O D R I G U E S  L O P E S

(Viver não é  
não estar morto)

Afirmar 
a sombra
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When it comes to the theme of ‘the crow’, it is hard 
to ignore the lugubrious. The legends which present 
him as oracle of imminent death are part of a tradition, 
shaped by the monuments to the dead and the desire 
for immortality, which culminates in the establishment 
of the opposition death against life, and in putting life 
under he dependency of death. This establishment 
comes both from the Hegelian dialect and Heideg-
gerian being-toward-death. Although in the first case 
the spiritual combat is presented as the overcoming of 
the sensitive, and in the second it involves earth and 
world, one must note that the being-toward-death puts 
man in the dependency of nature as determinant force, 
albeit unknowledgeable, of an ultimate end which 
regulates life.

But in the legends, the spirit meets the shadows 
which obscure him. ‘Crow’ is one of the names of the 
shadow, the crow comes to haunt [assombrar]. The 
figure of the crow is the one of the spectrum which 
hovers under a too low sky, and as such won’t allow 
that the ideal of immortality remains intact; nor, as a 
result, to place desire as a function of the reconstitution 
of a before the fall or the apocalypse – Ah, if I’d never 
die and could eternally / look for and attain the perfection 
of things (Cesário Verde).

Passing in the legends which harbour him, the crow 
preserves the warning potency of the body, its shadow, 
which does not exist without him and which he can’t 
deny. The shadow depicts the condition of irreplaceabil-
ity of everything, however, for the talking Humans, 
the shadow inscribes irreplaceability in the core of 
replaceability, significance in the heart of signification.

With its low wings between man and the sun, the 
crows fight the infinite arrogance of light, mixing the 
shadows.

Everything is irreplaceable inasmuch as, for existing 
in space-time, it repeats only as deferred; dying and 
being born without the relation of dying and coming 
to life as referable to two opposed terms, and rather 
designating the indiscernibility as principle of altera-
tion. The world is changed in the words which say it 
and which alter themselves, that is, which resist to the 
forces which in the world see pure order or 
harmony – aesthetics, logic, rhetoric. One alters poeti-
cally, by dissonance.

To say that the crow is a dissonant figure might not 
be an exageration – in certain narratives they are de-
monical, in others they are adjuvants of a god, in some 
they are a sign of bad auguries, or bring hope, etc. In 
such ambivalence one may underline the critique of 
the subordination of Human living to an unity, some-
thing delimitable as the not-being-dead, biologically 

certified. In other words, one might say: critique of the 
reduction of Human living to a machinic time between 
beginning and end of a small circle which debouches 
in larger cycles, glorious cycles in which reason is in 
absolute command. In assuming such mortal condition, 
which the figure of the crow puts as the imminence in 
the horizon of living, Man moves from the interroga-
tion of being toward the care for existing – constitu-
tively in relation with the other, attention to the other. 
In such dislocation, in such resistance to the passion 
of the One which is knowledge, living diverges in rela-
tion to any other cycle one might trace: coming from 
afar, for in its resumption there is the ones who pre-
ceded it; each individual, multiple and heterogenous, 
is responsible for himself, with the others, in front of 
the others, for the others. To live without the cer-
tainty of the right answer: to live without ignoring 
that dying opens itself in living, not in absolute against 
it, since nothing is absolute, all is already division, 
impropriety.

The ‘experience’, or memory, of the infinite inscribed 
in Human finitude – our impropriety – is condition and 
exigence of the abandonment of a living oriented to 
preservation, a living closed in itself, which in face of 
the aproximation of the other, unachievable as object, 
replaces its capture, either through physical violence, 
or spiritual combat, in which reason is reduced to 
a technique, craftiness.

The two processes to which one might summarize 
the liquidation of the other are exposed in two La 
Fontaine fables: «The wolf and the lamb», in which the 
lesson says that ‘reason is always the reason of the 
stronger’ and «The Crow and the fox», in which the 
lesson says that ‘thou shall learn that every flatterer 
lives at the expenses of the one who listens’ (the rela-
tion between the two fables becomes evident in the 
reading of Fedro’s version, which surprisingly reads 
in its conclusion: This fable proves how mighty intelligence 
is; wisdom always prevails over force.) The crow is settled 
on a high branch of a tree, with a piece of cheese in its 
beak, and the fox, first praising the beauty of his feath-
ers, challenges him to show the beauty of his voice, 
thus obtaining the cheese that felt to the ground. The 
Word as substitute of force is not a direct threat to life; 
and, in life one can’t avoid unpredictable learning. We 
don’t know what the Crow has learned; but since he 
became ‘ashamed and confused’ he might have learned 
another lesson which the fable does not make explicit. 
The ingenuity of the crow is inseparable of patterns, 
ideals, which tradition has put as conformation of the 
Human: the quality which is attributed (beauty), and, 
even larger, the one the crow is challenged to confirm 
(to be like the Phenix), are patterns of perfection and 
eternity – perfect object, which is confined to a model, 
perfect spirit, eternally being reborn. The dissonance 
of the crow appears when he becomes ‘ashamed and 
confused’, maybe because he understood that his in-
genuity was being confused with his patterns and that 
is was from these that he should depart, affirming his 
shadow. One only resists the violence which reduces 
the human relations to the calculation of means (craft-
iness), if one only exists poetically, against crushed life 
(Vitorino Nemésio,«A caminho do Corvo»), when one 
gets out of oppressive patterns that make of life a com-
petition for the same.

(To live is not  
not to be dead)

To affirm 
the shadow
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3 . ª  A PA R I ç ãO  DA  V I R G E M  A  F R E D E R I C k  
VO N  H A Y E K  N A S  R U Í N A S  D O  C E N T R O  
D E  I N V E S T I G AÇ ÃO  PA R A  O  D E S C O N H E C I D O

Third apparition of the Virgin to Frederick von Hayek  
at the Ruins of the Center for the Unknown

Têmpera acrílica, grafite e acrílico s/ papel
Acrylic temper, graphite and acrylic on paper

J OÃO FON T E SA N TA

Hollywood Boulevard, janelas espelhadas, Disneylân-
dia: cadáveres precocemente apodrecidos carregam nos 
botões canga que vampirizam todo um planeta. Lacaios 
zombies – outras bestas invertebradas, cumprem ordens, 
ligam os tubos que alimentam a besta já morta, a besta 
insáciavel e desvitalizada. Os tubos ligam directamente 
ao coração da Terra mas também ao nosso coração.

Nas ruas, esqueletos famélicos da Terra avançam.
Zombies também, não de desejo mas de servidão 

reclamam a realidade. Caminham por de cima da terra 
queimada, com as mãos em chamas consomem lenta-
mente o lunaparque/lupanar enquanto a carne podre 
do poder derrete alienada no próprio ácido...

Hollywood Boulevard, mirrored windows, Disneyland: 
precociously rotten corpses push the yoke buttons which 
vampirize the whole planet. Zombie lackeys –invertebrate 
beasts of another sort, follow orders, connect the pipes 
which feed the already dead beast, the insatiable and 
devitalized beast. The pipes connect directly to the heart 
of Earth but also to our heart. In the streets, the hungry 
skeletons of the Earth move forward. Zombies themselves 
too, not of desire but of servitude, they reclaim reality. 
They walk on burnt land, their burning hands slowly 
consuming the luna park/lupanar while the rotten meat 
of power melts, alienated in its own acid...
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Esponja A esponja é o mais útil dos meus utensílios. 
Seca e sólida, húmida e suave, impregnada de água 
e frequentemente saturada de sujidade, ela é também 
muito frágil.
Hoje Não vou trabalhar, vou gozar os pequenos-gran-
des prazeres do quotidiano.
Longe Correr para ir mais depressa, varrer para ir 
mais longe.
Oceano Depois da linha de ar e água, há sempre uma 
terra.
Palavras Nomear para melhor delimitar o meu terri-
tório, os meus campos do quotidiano ou as palavras 
adequadas, como ferramentas, definindo-se com o uso 
e modificando-se com a idade. As palavras limpas 
e muitas vezes as mãos sujas, para estar em si, longe 
dos solos abandonados. 
Paraíso Os pés na terra.
Pés A terra é por vezes firme, queimada, agitada com 
o céu ou ainda prometida. Ela está sobretudo aí, debaixo 
dos nossos pés. Santa e a pedir proteção.
Polir Amar para por a brilhar.
Porto Tenho um antepassado aguadeiro nas ruas do 
Porto. Um dia, irei lá beber um copo.
Refeição As três refeições do dia são demasiado sa-
gradas para ser negligenciadas.
Sísifo Quando for grande, ajudarei Sísifo a descansar.
Terra Quando sou estrangeiro, longe de casa, continuo 
no arredondado da terra.
Tijolos Armentières, Bailleul, Arras, Béthune, Bou-
logne-sur-Mer, Bruxelles, Cambrai, Charleroi, Gent, 
Hellemmes, Kortrijk, La Madeleine, Lille, Mons, Oos-
tende, Roubaix, Saint-Omer. Os tijolos coloridos ilumi-
nam os belos céus cinzentos do Norte.
Trabalho Polir, varrer, curar, desobstruir, desempo-
eirar, encausticar, esponjar, llimpar, filmar, esfregar, 
deitar fora, lavar, limpar, nomear, patinar, fotografar, 
proteger, raspar, armazenar, enxaguar, podar. Tenho 
vontade de descansar.
Vassoura Há um diálogo entre a vassoura, a casa e os 
objectos. Por vezes, tenta deslizar para debaixo dos 
móveis para ser mais eficaz. Poderia usar-se um aspi-
rador, mas, desajeitado e barulhento, seria já um Outro. 
A vassoura é sempre ela própria.
Vela Acendo sempre duas velas nas igrejas, uma para 
os mortos e uma para os vivos. Duas velas para estar-
mos bem juntos.
Vida A arte sim, mas a vida ainda mais.

in Les Mots Propres – Petit dictionnaire autobiographique de Astiquer 
à Zen. (Extractos)

Desde os anos 90 que realizo as minhas investigações 
tomando o chão como superfície de trabalho, lazer, 
prazer. Através de acções longas e repetitivas, tomo 
a decisão de polir o soalho de museus, lavar o chão de 
casas ou varrer as areias em torno das pirâmides do 
Egipto... sempre lugares construídos, transformados 
pela actividade humana.

Vivi sempre no Oeste, e esta minha residência em 
Lisboa é ocasião para (um pouco mais) a Oeste conti-
nuar, mas pela primeira vez na terra dos meus ante-
passados, que há alguns séculos partiram do Porto. 
Olhando para os pavimentos da cidade, as belas arqui-
tecturas, mas também os lugares abandonados, irei 
explorar a cidade com o meu olhar de arqueólogo do 
quotidiano e realizar uma exposição na capela da 
Ermida N.ª. Srª. da Conceição, em Belém.

Levo na bagagem algumas palavras limpas1, que 
seleccionei de entre as 210 entradas do meu Petit dic-
tionnaire autobiographique de Astiquer à Zen.

Autoretrato Uma vida a desenhar, a fotografar, a ex-
perimentar uma definição de si muitas vezes em mo-
vimento. Uma vida a criar-se.
Aventura A mais bela das aventuras é a descoberta 
das paisagens e do quotidiano dos outros, bem como 
de terras desconhecidas.
Beleza. Todos os dias, vejo a beleza naquilo que me 
rodeia.
Caminho Durante muito tempo, avancei sem rumo. 
Hoje sobre a terra, o ferro e por vezes belos pavimentos, 
faço o meu caminho.
Casa Habitaremos a casa quando eu tiver refeito 
o telhado, endireitado a chaminé, reparado as portas 
e as janelas, tapado as fissuras, lavado e repintado as 
paredes, lavado as cadeiras, redesenhado a entrada da 
garagem e cultivado um pouco a horta.
Claridade É porque vivo na calma e na claridade que 
crio.
Crente Cristão talvez, católico jamais, místico não 
sei. Santa Maria está comigo, apaziguadora e serena, 
é o mais importante.
Crescido Quando for crescido, gostava de ser um 
pedreiro português ou um canalizador polaco.
Criar Sentir-me feliz e intenso como um apaixonado.

A la  
découverte  
du Portugal

R E G I S  P E R R AY

Mots propres no original. A expressão proporciona um jogo de sentido: são palavras 
a que o artista dá as suas próprias definições (pessoais), mas também remetendo 
deliberadamente para um campo semântico ligado à limpeza.

.¹
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R E G I S  P E R R AY L A  B A L A d e  N A N t A I s e .  Ag o s t o  2 01 0 , 
AU T O R E T R AT O .
[La Balade Nantaise. August 2010, self-portrait.]
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House We’ll live in the house once I remade the roof, 
put the chimney back up, repaired the doors and the 
windows, filled the cracks, scrubbed and repainted the 
walls, washed the chairs, retraced the path and grown 
a few vegetables.
Life Yes to art, but to life above all.
Meals The three meals of the day are too sacred to be 
neglected. 
Ocean After the line of air and water, there is always 
a land.
OPorto An ancestor of mine was a water porter in 
streets of OPorto. I’ll go there one day to drink a glass.
Paradise Feet on the earth.
Path For a long time I went forward with no direction. 
On earth, on iron and sometimes on beautiful cobbles-
tones, today I follow my path.
Polish To love, in order to make it shine.
Self-portrait A life to draw, to photograph, to test 
a definition of an often shifting self. A life to create.
Sisyphus When I grow up, I will help Sisyphus find 
rest.
Sponge The sponge is the my most useful tool. Dry 
and hard, or wet and soft, soaked in water and frequen-
tly saturated with dirt, a sponge is also very delicate.
Today I’m not going to work, I’m going to take advan-
tage of the great small joys of daily life.
Words The act of naming marks out my territory more 
clearly, my everyday space where the right words (mots 
propres) like tools, define themselves in use and modify 
themselves with age. Clean words (mots propres) and 
often, dirty hands, to be with myself far from derelict 
ground.
Work Buffing, clearing, cleaning, dusting, filming, 
mopping, naming, photographing, protecting, rising, 
rubbing, scouring, scraping, skating, sponging, swea-
ping, tidiying, throwing, washing, waxing, weaping. 
I want to rest.

in Les Mots Propres – Petit dictionnaire autobiographique de Astiquer 
à Zen. (Excerpts)

Since the nineties, my research has used the ground 
as a canvas, as a surface for work, leisure and pleasu-
re. By means of long and repetitive actions, I have 
polished the parquet floor of museums, washed the 
floor of houses or swept the sands around the pyrami-
ds in Egypt... always built sites transformed by Human 
activity.

I always lived in the West, and this residency in 
Lisbon is an occasion to remain here a bit farther for 
the first time in the homeland of my ancestors, who 
departed from Oporto a few centuries ago. Looking at 
the street pavements, the beautiful architecture, but 
also abandoned places, I will explore the city with my 
gaze, the gaze of an archeologist of the everyday. This 
will result in presenting an exhibition at the chapel of 
the Ermida N.ª Sr.ª da Conceição, at Belém.

In my luggage I’ll carry some clean words1 with me, 
selected from the 210 entries in my Petit dictionnaire 
autobiographique de Astiquer à Zen.

Adventure The most beautiful adventure of all is the 
discovery of other people’s landscapes and their 
everyday lives, like so many unknown lands.
Beauty Each and every day, I see the beauty in what 
surrounds me.
Believer Christian maybe, Catholic never, mystic 
I don’t know. Saint Mary is there, soothing and serene, 
that’s what counts.
Bricks Armentières, Bailleul, Arras, Béthune, Bou-
logne-sur-Mer, Bruxelles, Cambrai, Charleroi, Gent, 
Hellemmes, Kortrijk, La Madeleine, Lille, Mons, Oos-
tende, Roubaix, Saint-Omer. Coloured bricks light up 
the beautiful grey skies of the North.
Broom There is a dialogue between the broom, the 
home, and objects. In the name of efficiency, it attempts 
to slip under the furniture from time to time. A vacuum 
cleaner could be used, but, bulky and noisy, it would 
be an Other. The broom is always oneself.
Candle I always light two candles in church, one for 
the dead and one for the living. Two lights at ease with 
each other.
Clarity I create because I live in calm and clarity.
Creating Being happy and intense like a lover.
Earth When I am a stranger, far from home, I remain 
on the curve of the earth.
Far Run to go faster, sweep to go further.
Feet Land and earth is sometimes firm, burnt, moved 
with the heavens or promised, but most of all it is there, 
under our feet. Holy and to be protected.
Grown-up When I grow up, I’ll be a Portuguese builder 
or a Polish plumber.

Mots propres in the original. The expression 
allows a double meaning: the idea that the 
artist is developing a particular definition 
for these words, according to his own per-
sonal understanding; the idea that these 
words belong to a semantic field related to 
clean(s)ing.
In French, «Ça sent le sapin» means some-
thing like ‘My time has come’. The origin 
of the term is related to the fact that coffins 
are frequently made of fir wood.

.¹

.²

A la  
découverte  
du Portugal
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C A R L O S  L A M P R E I A 1 .  L I S B OA  E  O  M I T O  V I C E N T I N O

Vicente sempre esteve presente para mim como o de 
fora, aquele que se consagra na toponímia da cidade 
pelo próprio nome da sua igreja, ela também já fora 
das muralhas de então.

São Vicente de Fora, nome, sempre se sobrepôs 
à imagem dos corvos e da barca, representando esse 
santo que veio de fora, que veio do Sul para combater 
os novos santos que vinham do Norte1, para satisfação 
da população lisboeta sempre habituada a que as coisas 
lhe chegassem sobretudo do sul mediterrânico.2 

Lugar da cultura da miscigenação, onde o Sul encon-
tra o Norte, a Allis Ubbo Fenícia, mais tarde Lisboa, 
sempre foi a última cidade do norte e a primeira do sul, 
com certeza uma das maiores de África como diria 
o cruzado Osberno, na crónica sobre a tomada da cidade.3 

A sua posição definida e entrecortada geografica-
mente pelo Tejo, que se estende transversalmente 
e separa o norte acidentado e das cotas altas, do sul 
quasi plano4, coloca a grande baía do Tejo como um 
ponto limite das civilizações marítimas e comerciais 
mediterrânicas.5

Lisboa será neste sentido a expressão máxima desse 
nosso primeiro limite mediterrânico.

 
A condição da Europa é central por excelência, e se 

a nossa génese mediterrânica, primeiro Fenícia, e logo 
Greco-Romana, se construiu no limite geográfico desse 
mundo mediterrânico de então, não será menos verdade 
que a recentralização a norte pós império romano 
plasmou essa ideia de limite, até então marítimo e que 
passa a ser terrestre. Adensava-se o afastamento.

Excluído o impossível desejo da progressão para 
Espanha, o nosso desígnio fundador afirma-se então 
numa reconquista vertical para Sul, que nos embalou 
para além do limite geográfico, numa quase não per-
tença europeia, essa ideia de estar na ponta; como na 
jangada de pedra de Saramago, ponta que se solta do 
limite continental numa qualquer deriva contínua6, 
primeiro com o comércio do oriente e depois com a ver-
tente atlântica do Brasil centro do império, Lisboa 
a capital, entrará em processo de deslocamento.7

Lisboa,  
matéria e cor, 
ou Vicente  
entre o formal  
e o informal

No limite de vários impérios, 
geografias da errância, desenhos 
sobre o estar de fora. 
Desenho de Carlos Lampreia

At the limit of several empires, 
geographies of errancy, 
drawings about being out  
[de fora]. 
Drawing by Carlos Lampreia
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O extremo é uma condição inexorável de limite, 
incontornável geografia que nos tolda. Sem sabermos 
ele é-nos natural, para os outros, os de fora, é simples-
mente o limite.

A ideia de impossibilidade de um país contido, di-
vidido entre a matriz genética centro-europeia e a 
certeza de um estar a mais que nos impulsiona para 
fora, atribui-nos o lugar da dualidade, da dúvida e da 
incerteza que nos conduzem.

O povo Português respeita e impressiona-se com o rigor 
mas tem um fascínio e atracção pela impureza e mesti-
çagem, gosta dos Brasileiros, Cubanos, Cabo-Verdianos, 
Venezuelanas ou Sicilianas. Aprecia imenso a competên-
cia, a organização, os automóveis e o design nórdicos mas 
sente-se mais à vontade com a dose certa de desorganiza-
ção.8

Carrilho da Graça diz que estamos entre a paixão 
crioula e o desejo racionalista; eu diria que estamos 
perante uma cultura entre o formal e o informal, pri-
sioneiros de uma condição marginal, de uma condição 
típica de estruturas de limite.

2 .  L I S B OA ,  M AT É R I A  E  C O R

Lisboa, a baía amena dos Fenícios (Allis Ubbo) con-
tinua a encantar, os seus encantos vêm dessa condição 
dúbia no limite entre o norte e o sul, lugar de encontros 
e reencontros onde o que nunca se encontra é a cidade, 
essa eterna cambiante que não é de ninguém e é de 
todos.

Baudelaire dizia que os seu habitantes deixam as 
árvores morrer e por isso a cidade se afirma pétrea; 
é de crer que aí se reflecte a malha pombalina que 
construiu a imagem da cidade no pós terramoto.

Diz-me tu, minha alma, pobre alma friorenta, que 
pensarias tu de viver em Lisboa? Deve lá fazer calor, 
e podias regalar-te como um lagarto. A cidade ergue-se 
à beira d’água; dizem que é construída de mármore, e que 
o povo tem tanto ódio ao vegetal que arranca todas as 
árvores. Eis uma paixão a teu gosto; uma paisagem feita 
de luz e de mineral, com o líquido para o reflectir!9

Sempre me pareceu mais interessante esta imagem 
abstracta, talvez bucólica, mas ao mesmo tempo mais 
próxima da realidade, que aquela de uma cidade cheia 
de cor e movimento que muitas vezes também é vei-
culada.

A cidade assume assim a presença de cidade pétrea 
flutuando sobre a água, Alain Tanner chamou-lhe 
a cidade branca10, sempre envolvida por um imenso 
banho de luz excessivamente ampliado pela reflexão do 
plano de água que destrói todo o pigmento, toda a cor.

A luz, abstracta na sua essência, é a mais rarefeita 
matéria que conjugada com os fenómenos geográficos 
e meteorológicos adquire a dupla capacidade de tornar 
visível e condicionar a arquitectura da cidade. Trata-se 
de uma matéria viva e imprevisível que quando se 
altera interfere com o nosso comportamento e com 
o espaço que habitamos. 

A luz é acima de tudo energia, mas é também aquilo 
que torna visível e que revela o lugar, é a matéria que 
revela todas as outras.11

A matéria base palpável é a crosta natural, ela define 
os contornos do terreno, a morfologia, suporte das 
primeiras ocupações orgânicas e matéria prima da 
transformação que o homem e a história constroem 
sobre o lugar.

A introdução da artificialidade arquitectónica ma-
nipula e modifica o território adequando-o às vivências 
humanas, esta transformação é uma resposta a um 
lugar que modifica ambos, território e homem, tornan-
do-se num fenómeno cultural onde é difícil perceber 
quem está mais indexado a esse novo espaço, se 
a matéria ou o homem.

O lugar condensará então a matéria natural, a matéria 
artificial e o homem sob a luz.

Esta dependência da luz é ancestral e está represen-
tada em todas as culturas desde os tempos mais remotos; 
contemporaneamente podemos vê-la nas investigações 
feitas por artistas como James Turrell, que nas séries 
skyspaces, constituídas por pequenos espaços arquitec-
tónicos concebidos para observar e aprisionar o céu, 
pretende captar e entender essa luz matéria. Também 
Olafur Eliasson recriou esses fenómenos de forma 
artificial na instalação the weather project de 2003, 
preenchendo o hall da Tate Modern de Londres com 
um sol intenso vivido em êxtase pelos visitantes.

Ver Vicente’11.
Ver Nova História de Portugal, Portugal das origens à romanização, ed. Pre-
sença, dir. Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, coord. Jorge de Alarcão, 
sobre o encontro das primeiras ocupações nativas do território, de Cempsi 
e Cónios, fecundada pela cultura mediterrânica fenícia, enquadrando 
o desenvolvimento do pais de sul para norte (celtas e turdetanos).
Ver Conquista de Lisboa aos mouros em 1147. Carta de um cruzado inglês, escrita 
por Osberno.
Ver Orlando Ribeiro, in Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico, Colecção Nova 
Universidade, ed. Sá da Costa 5.ª ed. 1987, onde se aborda a relação entre 
o sul plano e o norte montanhoso.
Ver Zephiro, 1993, filme de José Álvaro Morais, onde o sul de Portugal é tratado 
de uma maneira metafórica, a partir de Lisboa, como um lugar em que as 
diferentes culturas do sul se cruzam formando uma identidade muito própria. 

₂.

₃.

₄.

₅.

₆.

₇.

₈.
₉.

₁₀.

₁₁.

₁. Ver José Saramago, A Jangada de Pedra, ed. Caminho, 1999, onde a ideia da 
Península à deriva em direção a sul nos sugere uma imagem de um Portu-
gal como ‘deck’ da Europa... pequena tira longilínea que curiosamente 
consagra no nome a palavra ‘porto’, o porto dos calaicos que se estende 
agora dos territórios célticos a norte do Douro ao reino dos Algarves, como 
se fosse simplesmente a última tira de madeira que separa o barco do mar 
ou o banhista da água.
Ver Império à deriva – a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro 1808-1821, de Patrick 
Wilcken, ed. Civilização, 2005, onde se narra a aventura da mudança das 
elites de Lisboa para o Rio de Janeiro, esse episódio de trasladação da capital 
em direcção aos trópicos que consagra o nosso afastamento.
Carrilho da Graça in 10, ed. Galeria Galante, catálogo.
Charles Baudelaire, in Petits Poèmes en Prose (Le Spleen de Paris), 1926.
Ver A cidade branca, filme de Alain Tanner,1983, onde se reflecte, mais uma 
vez, sobre a solidão e a inconstância, num filme em que a luz especial que 
banha Lisboa é captada de forma inesquecível.
Conceito que desenvolvi em duas ocasiões, in ‘Light over lisbon’, revista 
architecture and light n.º 11 Genius Loci, Copenhaga; e ‘Luz, Trevas e tempo, 
uma novela a preto e branco’ in Que Futuro?, ed. Mário Chaves, 2011, Ed. Uni-
versidade Lusíada Editora, Lisboa.
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L I S B O A ,  M AT é R I A  E  L U Z ,  
F O T O g R A F I A  N O  C H I A D O  D E  S I Z A .
[Lisboa, matter and light, photography at siza's Chiado.]

F O T O G R A F I A  D E  C A R L O S  L A M P R E I A
[Photography by Carlos Lampreia]
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3 .  A R T E  E  A R Q U I T E C T U R A  
E N T R E  O  F O R M A L  E  O  I N F O R M A L

( P R OJ E C T O  V I C E N T E :  
U M  B A L A N Ç O  I N F O R M A L)

Esta dualidade formal informal parece também 
dominar os últimos anos da experiência arquitectóni-
ca e artística. Se pensarmos em toda a lógica da crítica 
pós-minimalista, ela não tem feito mais que destruir 
o sentido da valorização matérica que foi proposta pelo 
minimalismo, conduzindo o mundo da arte num de-
ambular pelos mundos antes proibidos do território, 
como na land art e dos espaços comuns out of the white 
cube, experienciados pela arte conceptual e pela arte 
pública de uma forma geral.

Esta cultura dupla, miscigenada, entre o formal e o 
informal traz-nos hoje experiências artísticas muito 
interessantes onde toda uma multiplicidade de propos-
tas de trabalho podem surgir, caracterizadas como 
respostas sempre surpreendentes passíveis de qualquer 
forma de expressão ou linguagem. Vivem-se tempos 
de grande liberdade e diversidade, que implicam uma 
volatilidade, algo entre a vertigem do novo e do efémero 
e a busca das permanências das memórias essenciais.

Na arquitectura este balanço vive-se entre o voltar 
às suas origens construtivas, tectónicas, e por outro 
lado, no desenvolvimento da complexidade dessa tec-
tónica, suportadas por tecnologias digitais e ferramen-
tas digitais, todas devidamente temperadas pela 
máquina produtiva industrial. 

A imensa indefinição trazida pela crise contempo-
rânea da sobreprodução e da globalização, ajudará 
a clarificar a situação, já que no momento é ainda 
imprevisível entender tendências claras entre o formal 
e o informal.

Neste enquadramento, a arquitectura encontra-se 
hoje entre a nostalgia do lugar, como na land art, e uma 
extrema conceptualização, como na arte conceptual, 
algo que o campo da arte atingiu nos anos 70, e que 
tem vindo a desenvolver, e é por isso que estas áreas 
hoje se cruzam cada vez mais.

Pedro Gadanho chamou ‘performance architecture’, 
a este último tipo de experiências, um processo onde 
defende, no momento, uma arquitectura efémera, mais 
que outro ‘belo edifício’; um processo participativo 
envolvendo a comunidade questionando o espaço co-
lectivo e a sua institucionalidade.

Releva portanto o questionamento conceptual da 
arte como ferramenta operativa estratégica no lança-
mento de programas arquitectónicos.

O campo da arquitectura não se está a aproximar do 
campo da arte, não porque passe a produzir objectos ar-
tísticos desprovidos de função, mas porque passa a tomar 
mais iniciativa própria no momento de despoletar projec-
tos necessários.13

Em Lisboa, onde a luz é intensa e amplificada pelo 
plano de água, também a arquitectura parece seguir 
a arte, respondendo de forma a captar essa energia em 
espaços contentores de luz que a tornam habitável.

O rio Tejo encontra o Oceano Atlântico através de 
um pequeno canal que o une ao chamado Mar da Palha, 
imenso mar interior e luminoso que recebe a foz. 

É este canal o momento de transição entre o tran-
quilo porto natural e os Oceanos. É aqui também nesta 
rótula, na margem que se dá ao sol, que se desenvolveu 
a cidade de Lisboa.

Destruída no Séc. XVIII por um violentíssimo ter-
ramoto, foi reconstruída quase integralmente e de forma 
sistematizada, num esforço de standartização que pro-
duziu intensa homogeneidade, o chamado estilo pom-
balino, que confere à cidade uma imagem monomaté-
rica e pétrea. 

É o confronto entre estas duas imensas massas, 
a cidade de pedra por um lado e o rio de luz por outro, 
que constrói a imagem da cidade e que possibilita os 
jogos intensos de brilhos que conduzem a luz pelas ruas 
e vielas da cidade, enquanto aguardamos pela próxima 
possibilidade de ver de novo o rio.

Podemos senti-la no Chiado, em ruas como a do 
Alecrim, onde os edifícios terraços de Bragança, dese-
nhados por Siza, dialogam com a linguagem pombali-
na pré existente, abrindo intervalos que revelam a antiga 
muralha da cidade. O preenchimento das fachadas com 
azulejos de matizes vários nas cores do céu, reflectem 
a luz e conduzem-na pelos intervalos, desmaterializan-
do a presença dos edifícios e introduzindo a intensida-
de enérgica do sol na malha urbana.

A arquitectura capta e introduz na sua constituição 
as matérias que integram o genius loci, desde as mais 
palpáveis como as pré-existências naturais ou cons-
truídas, até às mais abstractas como a luz; mas se, como 
refere Josep Maria Montaner12, o mistério do universo 
é o facto da sua constituição ser totalmente feita de 
condensações de energia, então poderíamos arriscar 
dizer que o lugar é a maneira de captar essa energia.

Em Lisboa, onde a intensidade de energia atinge 
níveis assustadores pela dimensão desse imenso espelho 
reflector aquático que é o rio, podemos dizer que 
a suprema matéria formal pétrea construída é compro-
metida pela informalidade luminica que resulta numa 
cidade de visões e assombros cambiantes.
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Eu diria que aquilo que acontece é que as ferramen-
tas interdisciplinares e metodológicas são cada vez 
mais as mesmas, sem esquecer que os objectivos da 
arte e da arquitectura são diferentes, uma constrói 
o habitat, a outra opera sobre a sua deconstrução e da 
condição humana, isto é sobre o conhecimento através 
do sentir.

Encontramos este tipos de formas de abordagem 
numa recente geração de jovens arquitectos, geralmen-
te colectivos, que alienados do acesso à arquitectura 
por razões conjecturais e económicas, operam na área 
da instalação e da arquitectura efémera.

Como referem os MOOV e Miguel Faro, nessa bri-
lhante instalação lumínica e verbal que fizeram na 
última edição de Vicente melhor iluminar que apenas 
brilhar, para entregar aos outros as verdades contempla-
das em vez de simplesmente as contemplar.14

As experiências propostas ao longo do projecto 
Vicente têm vindo assim também a afirmar alguns dos 
pressupostos que hoje me parecem mais interessantes 
no campo artístico. 

A Travessa da Ermida, onde se realiza, é um entre 
muitos microcosmos onde se vão testando estes actos 
efémeros, e que tem tido a particularidade de nesse 
pedaço de cidade, a travessa, promover a sua ocupação 
e transformação em cada uma das edições.

As propostas de arte pública aí presentes, porque 
é também disso que se trata, extravasam os espaços 
interiores ocupados por algumas intervenções, entre 
os quais uma igreja dessacralizada, verdadeiramente 
‘de fora’ como Vicente gostaria com certeza.

A Rua torna-se assim expressão do pulsar de artistas 
designers e arquitectos que aqui formalizam a infor-
malidade dos nossos dias.

Nos dois últimos anos e na sequência do que a galeria 
tem vindo a fazer, acolhe os dias de VICENTE (ou 
S. Vicente, para os mais crentes) um conjunto de inter-
venções articuladas que amplificam a reflexão sobre 
a cidade e o seu sentido, contribuindo para a busca de 
uma essência de todos nós para além da comezinha 
nacionalidade, enquanto ocupantes desta jangada ou 
deste pequeno porto de saída, numa relação tão ampla 
quanto possível com o ‘de fora’ (Vicente), algo entre 
a nossa forma, e o informal do exterior sempre a captar.

Foi assim na primeira edição que assistimos a duas 
intervenções que podem ser exemplares do que chamo 
formal e informal.

Simeon Nelson, produz Relicário, uma instalação no 
espaço da ermida, perfeitamente inserida na sua axia-
lidade geométrica rigorosa e que propõe um dos seus 
‘padrões formais’, flutuante imanência visual dos 
brancos despojos do santo.

A peça conseguida através do rigor do desenho ge-
ométrico de padrões planificados com recurso a um 
sistema informático e informatizado de corte por laser, 
de onde se obtêm as peças modulares que depois de 
encaixadas conformam a volumetria da peça, poderia 
ser representativa de uma formalidade industrial 
e técnica, uma das actuais tendências limite nas artes 
ou na arquitectura, onde, a afirmação da lógica de 
expressão é baseada no desenvolvimento técnológico, 
utilizando portanto a grande máquina produtiva glo-
balizadora.

Por oposição, e alternativa, poderíamos entender um 
retorno à condição de artista enquanto artesão, perso-
nificada nas experiências de André Banha, que desenha 
e constrói as suas peças de forma quixotesca, numa 
relação directa com a matéria e os espaços onde inter-
vém.

Aqui, a sua intervenção ...refúgio, apropria-se de uma 
velha garagem/armazém na travessa, construção nua 
onde as paredes de alvenaria de pedra suportam 
o visível telhado composto por velhas traves de madeira 
definindo dois espaços, e onde, junto à porta de tran-
sição, constrói, num canto, um imenso volume esférico, 
casulo que domina e quase asfixia todo o espaço, que 
continua no entanto funcionando.

A instalação constituída por restos de tábuas de 
madeira de pinho que vão definindo a forma e o espaço 
propõem a ideia de um habitat/observatório, qual ninho 
de pássaro, que se funde com a espacialidade existen-
te, relembrando familiaridades entre a forma de cons-
trução do nosso habitat e o de outros animais.

Esta informalidade encontra-se no sentido oposto 
da anterior, e remete-nos para as condição de um re-
gresso à essência do humano, ao natural, um convite 
a uma desaceleração produtiva livre das dependências 
e constrangimentos da civilização global, exactamen-
te algo de local, só possível na adequabilidade do 
momento e do próprio espaço.

Assim nestes tempos de questionamento sobre a ace-
leração industrial, Vicente, o de fora, encontra-nos de 
novo na encruzilhada do informal balançando entre 
o mundo das máquinas e da inteligência artificial por 
elas amplificada e a nostalgia da informalidade perdida, 
numa condição de superação do limite e eterna mudança 
que talvez seja o nosso eterno desígnio.

Ver Josep Maria Montaner, ‘Energia: formas da luz e da desmaterialização’ 
in As formas do Séc. xx, ed. GG, 2002.
Ver entrevista com Pedro Gadanho in arqa 104, Nov/Dez. 2012.
Para além dos Moov, fazem também parte desta nova geração muitos outros 
colectivos, como os Embaixada, kaputt ou Espacialistas, que destaco somente 
por razões de proximidade, dada a sua proveniência da Faculdade de Ar-
quitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa.
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1 .  L I S B O N  A N D  
T H E  M Y T H  O F  V I C E N T E

Vicente has always been present in me, as the one 
of outside, the one who consecrates himself in the 
toponymy of the city by the proper name of its church, 
itself already beyond the then city walls. 

Saint Vincent Outside [the Walls] – São Vicente de 
Fora (one who comes from the outside) – a name, which 
is always overlaid on the image of crows and a barge, 
representing the saint, who came from abroad (de Fora), 
who arrived from the South to fight the new saints 
coming from the North1, to the satisfaction of the po-
pulation of Lisbon, accustomed to arrival of things 
mostly from the Mediterranean’s South.2 

Place of culture of miscegenation, where south meets 
north, the Phoenician Allis Ubbo, later to be Lisbon, 
always has been the last city of the north and the first 
of the south, surely one of the biggest in Africa, as the 
crusader Osbernus would say in his chronicle about 
the conquest of the city.3 

The city’s geographical position, defined and inter-
sected by the Tagus River, which extends itself cros-
swise and separates the north with its high and uneven 
elevations, from the quasi flat south4, places the wide 
Tagus River bay as a border for Mediterranean mari-
time and commercial civilizations.5

Lisbon will be in this sense the maximum expression 
of such first Mediterranean limit of ours, Europeans.

Europe’s condition is undoubtedly central, and if our 
Mediterranean genesis, first Phoenician, and then 
Roman-Greek, has been constructed on the geographic 
limit of Mediterranean world of the time, it won’t be 
less true that the re-centralization to the post Roman 
Empire, North shaped that idea of limit, which was up 
to that time maritime and since then became terrestrial. 
The remoteness began to widen. 

TR ANSLATION

Fábia Fernandes  
and Mário Caeiro
R EV ISION

Valerie Kabov

Lisbon, matter  
and colour, or
Vicente in-between 
the formal  
and the informal

Entre o formal e o informal, a partir de Simeon 
Nelson e André Banha em Vicente 2011.
Fotografias de Marco Sádio, cortesia Projecto 
Travessa da Ermida.

Between the formal and the informal, or Simeon 
Nelson and André Banha in Vicente 2011.
Photographies by Marco Sádio, courtesy Projecto 
Travessa da Ermida.
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Once the impossible desire for progression toward 
Spain was excluded, our foundational intent warrants 
itself through a vertical conquest toward the South, 
giving us balance to go beyond our geographic limit, 
to an almost non-European belonging, that idea of 
being on the edge; exactly like as the stone raft of Sa-
ramago, the edge that loosens itself form the continen-
tal limit in some sort of never-ending drift6, first through 
the commerce with the East and later by means of the 
Atlantic dimension of Brazil-core-of-the-empire, Lisbon, 
the capital, would enter a process of dislocation.7 

The extreme is an inexorable condition of the limit, 
the unavoidable geography that obscures us. Not that 
we acknowledge it, but it is natural to us; to others, 
those from the outside, it is simply the limit. 

The idea of impossibility of a restrained country, 
divided between the centre-European genetic matrix 
and the certainty of a not exactly being welcome in it, 
which pulls us toward the outside, grants us a place of 
duality, doubt and the uncertainty which guide us. 

Portuguese people respect and are impressed by rigor, 
but maintain an attraction and fascination for the impure 
and the miscegenation, like Brazilians, Cubans, Cape-
-Verdeans, Venezuelans or sicilians. They appreciate im-
mensely competence, organization, cars and Nordic design, 
but feel more comfortable with the right dose of disorga-
nization.8

Carrilho da Graça says that we are somewhere in-
-between a Creole culture and the rationalist desire. 
I would say that we are then a culture in-between the 
formal and the informal, prisoners of a marginal con-
dition, a condition typical of limit structures. 

2 .  L I S B O N ,  M AT T E R  A N D  C O L O U R

Lisbon, the Phoenicians’ quiet bay (Allis Ubbo) 
remains charming; its delights come from that dubious 
condition as the edge between the North and South, a 
place of encounters and reunions where what is never 
to be found is the city, that eternal variable [cambian-
te] that belongs to no one and to everybody. 

Baudelaire said that Lisbon’s inhabitants let the trees 
die and that’s why the city calls itself stony; I believe 
this is where one may see the reflection of the Pomba-
line grid, which has defined the post-earthquake image 
of the city. 

Tell me, pour soul, pour frozen soul, what would you 
think about living in Lisbon? The warmth there would 
make you perk up like a lizard. It’s a town by the sea. I’m 
told it is made of marble and that the people have such 
a hatred to the vegetable world that they tear down all 
the trees. Now there’s a landscape that would be to your 
taste; a landscape made of light and minerals, and there’d 
be the liquid to reflect it.9

This abstract, maybe bucolic image, has always 
seemed to me more interesting, but at the same time 
closer to reality, than that one of a city full of colour 
and movement which is frequently conveyed. 

In this way, the city assumes its stony presence 
floating over water. Alain Tanner has called it the white 
city10, permanently involved by an immense bath of 
light, excessively amplified by the reflection of the 
plane of water which destroys all pigment, all colour. 

Light, abstract in its essence, is the most rarefied 
matter which conjugated with the geographic and 
meteorological phenomena acquires the double capa-
city of making visible and conditioning the city’s ar-
chitecture. It is a living and unpredictable substance 
which, while changing, interferes with our behavior 
and the space we inhabit. 

Light is above all energy, but it is also that, which 
makes visible and reveals the place, it is the thing, 
which reveals all others.11

The prime tangible matter is the natural crust, it 
defines the contours of the terrain, the morphology, 
support of the first organic occupations and raw matter 
of the transformation that men and history build upon 
place. 

The introduction of architectonic artificiality mani-
pulates and modifies the territory, adjusting it to human 
experience, such transformation is an answer to a place, 
modifying both, terrain and man, becoming a cultural 
phenomenon wherein it becomes difficult to distinguish 
who is more indexed to that place, men or matter. 

The place will then condense natural matter, the 
artificial matter and man under the light. 

.
See Vicente ‘11.
See Nova História de Portugal, Portugal das origens à romanização, ed. Pre-
sença, dir. Joel Serrão and A. H. Oliveira Marques, coord. Jorge de Alarcão, 
about the encounter of of the first native ocupations of the territory, by 
Cempsi and Conios, fecundated by Mediterranean Phoenicean culture, 
framing the development of the country from south to north (celts and 
turdetanes).
See De Expugnatione Lyxbonensi, 1147, a letter by the crusader Osbernus.
See Orlando Ribeiro, in Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico, Colecção Nova 
Universidade, ed. Sá da Costa 5.ª ed. 1987, where the relation between the 
flat south and the mountainous north.
See Zephiro, 1993, a film by José Álvaro Morais, in which the south of Por-
tugal is pictured in a metaphorical way, from the standpoint of Lisbon, as 
a place in which the differet cultures of the south cross, forming a very 
particular identity.
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₁ See José Saramago, A Jangada de Pedra, ed. Caminho, 1999. In the book, the 
idea that the Península drifts away toward the south suggests an image of 
Portugal as the ‘deck’ of Europe... narrow longilineal stripe which curiosuly 
consecrates in its name the Word ‘port’ [porto], the port of the Calaics 
which today ranges from the Celtic territories north of the Douro to the 
kingdoms of Algarve, as if simply the last wooden stripe that separates the 
boat from the sea or the swimmer from the water.
See Império à deriva – a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro 1808-1821, by Patrick 
Wilcken, ed. Civilização, 2005. In this text, the author narrates the adventu-
re of the move of the elites of Lisbon to Rio de Janeiro, that episode of trans-
ladation of the capital toward the tropics, consecrating our separation.
Carrilho da Graça in 10, ed. Galeria Galante, catalogue.
Charles Baudelaire, in Petits Poèmes en Prose (Le Spleen de Paris), 1926.
 See La Ville Blanche, a film by Alain Tanner,1983. It is, once more, a reflec-
tion about lonelines and inconstancy, in a film in which the light that bathes 
Lisbon is captured in an unforgettable way.
A concept I developed in two previous occasions: in 'Light over Lisbon', for 
the magazine architecture and light n.º 11 Genius Loci, københavn; and ‘Luz, 
Trevas e tempo, uma novela a preto e branco’ in Que Futuro?, ed. Mário Chaves, 
2011, Ed. Universidade Lusíada Editora, Lisbon.
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In Lisbon, where the energy’s intensity reaches 
intense levels due to the sheer dimensions of that vast 
aquatic reflecting mirror which is the river, we can say 
that the supreme stony formal built-matter is compro-
mised by the luminous informality that results in a city 
of changing visions and cambient amazements.13

3 .  A R T  A N D  A R C H I T E C T U R E  
B E T W E E N  T H E  F O R M A L  

A N D  T H E  I N F O R M A L 
( V I C E N T E  P R OJ E C T:  

A N  I N F O R M A L  B A L A N C E)

This formal informal duality seems to dominate also 
the recent years of the architectural and artistic expe-
rience. If we think of all the logic of the post-minima-
list critic, it has not done more than destroy the sense 
of the valorization of matter that has been proposed 
by minimalism, leading the world of art on a drift 
toward previously forbidden worlds of the territory, as 
in land art, and of the common spaces outside of the 
white cube, experienced by conceptual art and public 
art in general.

This double, miscegenated, culture between the 
formal and informal brings us today very interesting 
artistic experiences where all kinds of proposals can 
appear, characterized as always by surprising respon-
se, likely to assume any form of expression or langua-
ge. We live in times of great freedom and diversity, 
which imply a certain volatility, something between 
the vertigo of the new and the ephemeral and the search 
for the permanencies of essential memories. 

In architecture this balance is lived between the 
going back to its building origins, tectonic, and, on the 
other side, through the development of tectonic com-
plexity, supported by digital technologies and digital 
tools, all spiced accordingly by the machinery of in-
dustrial production.

The enormous uncertainty brought up by the con-
temporary crisis of overproduction and globalization, 
will help to clarify the situation, since at this precise 
moment is still difficult to distinguish clear tendencies 
between the formal and the informal. 

In this framework, architecture today is found 
between the nostalgia for the place (as in land art) and 
a utopian conceptualization (as in conceptual art), 
something that the art field reached in the seventies, 
and which has been being developed, and why these 
spheres intersect today, more and more. 

Pedro Gadanho has called this kind of experiences 
‘performance architecture’, a process in which he 
defends, at this very moment, ephemeral architecture 
as something which is more than one more ‘beautiful 
building’ but a participatory process involving the 
community questioning the collective space and its 
institutionality. 

Therefore, the conceptual questioning of art as an 
operative strategic tool is stated as relevant for the 
launching of architectonic programs. 

This dependence on light is ancestral and is repre-
sented throughout all cultures dating back to the most 
remote times. At present we can see it in the investi-
gations made by artists like James Turrell, who in his 
skyspaces series, small architectonic spaces conceived 
to observe and confine the sky, aims to capture and 
understand the matter of light. Also Olafur Eliasson 
recreated these phenomena in an artificial way, in the 
installation ‘The Weather Project’ in 2003, filling the 
Tate Modern in London with an intense sunlight, lived 
in ecstasy by the visitors. 

In Lisbon, where the light is intense and amplified 
by the water plane, architecture seems to follow art, 
answering to the challenge of capturing that energy, 
by means of spaces that contain light and make it 
inhabitable. 

The Tagus River meets the Atlantic Ocean through 
a small channel that unites it to what is called the Mar 
da Palha [Straw Sea], the immense interior and lumi-
nous sea that receives the river’s mouth. 

This channel is the moment of transition between 
the natural quiet harbour and the oceans. It is here in 
this kneecap, on the shore that offers itself to the sun, 
where the city of Lisbon has grown. 

Destroyed in the 18th century by a violent earth-
quake, the city has been rebuilt almost entirely and in 
a systematic way. The effort of standardization produ-
ced intense homogeneity, the so called Pombaline style, 
which grants to the city it’s mono-material and stony 
image. 

It’s the confrontation between both these huge 
masses, the stony city on one side and the river of light 
on the other, which builds the image of the city and 
makes possible the intense games of brightness, which 
guide the light through the streets and alleys of the 
city, while we expect the next possibility of again seeing 
the river. We can feel it at Chiado, in streets like Rua 
do Alecrim, where the buildings Terraços de Bragança, 
designed by Siza, enter a dialogue with the pre-existent 
Pombaline language, opening gaps that reveal the old 
city’s walls. The covering of the façades with ceramic 
tiles, bearing various nuances of the sky lights, reflect 
the light and conduct it through the intervals, dema-
terializing the presence of the buildings and introducing 
the energetic intensity of the sun into the urban envi-
ronment. 

The architecture captures and introduces in its cons-
titution the matter that incorporates the genius loci, 
from the most tangible, like the pre-existenting natural 
and built, to the most abstract, which is the case of 
light; but if, as Josep Maria Montaner12 refers to the 
mystery of the universe is the fact that its constitution 
is totally made of energy condensations, then we could 
risk to say that the place is the way to capture that 
energy. 
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The field of architecture is now approaching the art 
field, not because it is starting to produce artistic objects 
unburdened by function, but because is taking more self-
-initiative in the moment of triggering necessary projects.14 

I would say that what happens is that the interdis-
ciplinary and methodological tools are increasingly 
similar, while remembering that the objectives of art 
and architecture are different. The latter builds the 
habitat, the former operates on its deconstruction and 
of the human condition, that is on the knowledge at-
tained through sensing. 

We encounter these kinds of approaches across the 
new generation of young architects, generally organi-
zed in collectives, who, alienated from the access to 
architecture by conjectural and economic reasons, 
operate in the field of ephemeral installation and ar-
chitecture. 

As MOOV + Miguel Faro state, in that brilliant lu-
minous and verbal installation that they made for 
VICENTE’s last edition, ‘Better illuminate than only 
to shine, to deliver to others the contemplated truths 
instead of simply contemplate them’.15

The proposed experiences throughout Vincent’s 
Project are also positing some of the more interesting 
assumptions in the artistic field.

 
Travessa da Ermida, the space hosting the project, 

is one of many microcosms where these ephemeral acts 
are tested, and has the particularity of this city’s pla-
cidity, to support its occupation and transformation in 
each one of the project’s editions. 

The public art proposals, because that’s what of this 
is about, presented there overwhelm the interior spaces, 
occupied by some interventions, including a de-sacra-
lized church, truly ‘from abroad’ (de Fora) as Vincent 
would surely appreciate. 

The Street becomes in this way the expression of the 
pulsation of designers, artists and architects who for-
malize there the informality of our days. 

In the past two years, and following what this space 
has been doing, the VICENTE days (or Saint Vincent’s 
to the more faithful), hosts a set of articulated inter-

ventions that amplify the observation about the city 
and its sense, contributing to the search of an essence 
of us all beyond the plain nationality, thus as occupiers 
of this raft or this departure harbour, in an open rela-
tionship with those ‘from abroad’ (de fora, Vincent), 
something between our form and the always to be 
captured informal coming from the exterior. 

In the first edition of VICENTE, we witnessed two 
interventions that might be exemplary of what I call 
formal and informal. 

Simeon Nelson produces Relicario, an installation at 
the Ermida’s space, perfectly inserted in its rigorous 
geometrical axiality and proposes one of its ‘formal 
patterns’, a floating visual immanence of the white 
remains of the saint. 

The piece results from the rigor of the geometric 
design of planified patterns, with the support of an 
informatics informatized laser cutting system, through 
which the modular pieces are obtained and then as-
sembled to conform the piece’s volumetry, might be 
representative of the industrial and technical forma-
lity tendency – one of the actual limit tendencies in 
arts and architecture, where the statement of an ex-
pression logic is based on technical development, thus 
using the great globalizing productive machine.

By opposition, and alternative, we might consider 
the return of the artist to the condition of the artisan, 
which is personified in the experiences of André Banha, 
who designs and builds his works quixotically, in a 
direct relationship with the matter and the spaces he 
intervenes in. 

Here, his intervention ...refúgio appropriates an old 
garage/warehouse on the Travessa, a nude construction 
where the masonry stone walls support the visible roof 
composed by old tree holders defining two spaces, and 
where, by the transition door, he builds in the corner 
a huge spherical volume, a cocoon that dominates and 
almost asphyxiates the whole space, which in the 
meantime remains working. 

The installation, built with pine plank leftovers which 
define the shape and the space, proposes the idea of an 
habitat/observatory, a bird’s nest, which merges with 
the existing spatiality, reminding familiarities between 
the construction of our habitats and those of other 
animals. 

Such informality stands in opposition to the previous, 
and transports us to the condition of a return to the 
essence of the human, to the natural, an invitation for 
a productive slowing down, free from dependencies 
and restraints of global civilization; exactly, something 
local, only possible through the adequability of the 
moment and the very space. 

An so, in these times for questioning the industrial 
acceleration, Vicente de fora finds us again in the cros-
sroad of the informal, balancing between the world of 
machines and the artificial intelligence amplified by 
them, and the nostalgia for a lost informality, in a 
condition of overcoming the limit and eternal change 
which might well be our eternal purpose.

.

See Josep Maria Montaner, ‘Energia: formas da luz e da desmaterialização’ 
in As formas do Séc. xx, ed. GG, 2002.
In the original, assombros.
See interview with Pedro Gadanho in arqa 104, Nov/Dez. 2012.
Besides Moov, this new generation of architects includes many other col-
lectives, such as Embaixada, kaputt or Espacialistas, the ones I highlight 
only for proximity reasons (they come from the Faculty of Architecture 
and Arts of Universidade Lusíada de Lisboa).

₁₃
.
.

.
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Corvo solar 
até ao bico

R O S A  A L I C E  B R A N C O

Corvo solar até ao bico,
mergulho fêmea no Tejo de águas tantas,
reflexo em cores fundas e tremendas
de vibrantes. Quem sobre as colinas paira e inquere 
a vida híbrida, sempre viandante?
é Vicente aquele que demanda e exige por amor 
e devir sendo do que foi e o mito continua.
Pois não é apanágio do mito ser mola do real, 
mestiçando o sal com dor e euforia? 
Não se pode ser amigo sem ser anjo guardião
de signos e sinais, asas protegendo as ancas 
potentes da cidade, a movência cálida, o baile 
que esculpe o corpo fractal da tua Costa que se alonga
desenhando Cabo ou Promontório. Mas a tua Costa
é à tua imagem uma rede de passagens mensageiras
oriundas de trocas, porque assim se abrem os estreitos
à novidade acompanhada que veste a pele das gentes.
Há sempre um barco quando te penso
e a barca onde as semias se multiplicam ao sabor
das águas. Sempre o feminino envolvendo
o mesmo masculino, não como contrário ou adverso,
mas como estandarte e desafio, oxímero sereno
entre o humano e o eternamente intacto que lança
caloroso bafo nos ombros da cidade colectiva 
onde os pactos são fruto de viagem que deixa escorrer
o corpo mediterrânico no espírito atlântico
e o contamina de graça festiva, às vezes desmedida,
porque só assim se sai do singular, da identidade pobre
e recatada para se abrir nas águas às gotas díspares.
e assim ficou branca a tua luz. Mas nos recônditos 
da noite ou dos becos tortuosos, vemos as cores
de que o branco é feito, olhamos o corvo de ti,
o rosto facetado inteiro, e por mais nova que a lua seja
és todo solar, solar até ao bico, onde vences o inimigo:
o que carece de utopias, seja num mero olhar 
que não içou as velas. Vicente é conjectura pressentida
que abarca gentes e gentios e o lugar que os procura
para os habitar em romaria urbana: Lisboa, os teus rios
hão-de desaguar em estuários tão vertiginosos 
como vinho, o casario multiplicará os pães que o bico
dos corvos há-de semear em espigas amarelas. 
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Vês o amanhã, verás um pouco mais e um pouco antes,
olhas as pessoas que hão-de fazer de Lisboa
uma nau futura, parte de ti, parte do mar e toda íntegra,
desalmada de abundância de alma. Nada disto 
se contradiz, apenas avança em turbilhão
contigo à proa. Corvo amigo de penugem solta,
santo mártir de alegria marinha que se estende 
à terra e trepa colina por colina e todas elas
com gente enchendo as ruas, as esplanadas urgentes,
as praças solares onde os de dentro e os de fora
esbanjam a ignorância do que são na troca de sorrisos
e saberes. Num lugar ignoto alguém te pinta 
simétrico de duas em seis vezes, enquanto te fazes homem, 
peixe e pássaro para que tudo de ti chegue à cidade que padroas. 
Há um vento na tarde de Lisboa, porque nada é reverente
ou quedo. As águas remoinham, esquecem as margens
e a ré do barco é apenas o inverso. Chegas de novo e sempre, 
porém estando, tu que és capaz desta e outras sínteses
no teu corpo intacto e sempre vivo. Enquanto fores Lisboa
haverá um porto de partida onde chegamos e por mais 
que formos, aqui viremos colher as ideias que trazes 
do coração do bico, corvo solar de nós que em nós semeia.
A chave da cidade só gira para abrir as Portas, 
e de Belém ao viço urbano das colinas os viajantes 
acorrem a beber a beleza andrógina da fonte abundante
que ao apaziguar a boca os incita alegremente à mesma sede.
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Crow solar to the very beak,
female plunge into the tagus, so much water, 
reflection in colours deep, tremendous 
with vibrancy. Who hovers above the hills and searches into
hybrid life, always wandering?
It is Vicente the one who asks for, insists on love
and must be what he was and so the myth continues. 
For is it not an attribute of myth to be a source of the real,
miscegenation of salt with pain and ecstasy?
One cannot be a friend without being a guardian angel
of signs and symbols, wings protecting the powerful
hips of the city, the heat of its motion, the dance
that sculpts the fractal body of your Coast that stretches out
to draw a Cape or Promontory. But your Coast
is in your image a network of passages
born of trade, for that is how the straits are opened
to the accompanying novelty that dresses up people’s skin.
There is always a boat when I imagine you
and the vessel where what you sow unfolds itself 
at the mercy of the waters. Always the feminine enveloping
the same masculine, not as contrary or adverse force,
but as a standard and a challenge, serene oxymoron
between the human and the eternally intact that casts
a warm breath upon the shoulders of the collective city
where the pacts are the fruit of the voyage that lets
the Mediterranean body flow into the Atlantic spirit
and contaminates it with festive grace, sometimes beyond 
all bounds, since only thus can one escape the singular, the poor 
and unassuming self to open in the waters to unfamiliar drops.
And that is how your light turned white. But in the recesses
of night or twisting lanes, we see the colours
white is made of, we see the crow in you,the whole face facetted, 
and no matter how new the moon may be, you are totally solar,
solar to the very beak, where you defeat your enemy:
the one denies utopias, be it merely in a glance
that could not hoist aloft the sails. Vicente is a sensed conjecture
embracing all the multitude and the place in search of them
in order to lodge them in their urban folk festivities: Lisbon, 
your rivers will flow into estuaries as vertiginous
as wine, the clustered houses will multiply the bread the beaks
of crows will sow with yellow spikes of grain.

Crow solar 
to the very beak

TR ANSLATION

Alexis Levitin
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You see tomorrow, you will see a little more and a bit before,
you look at people who will turn Lisbon 
into a future ship, part you, part sea, and all a whole,
turned soulless from a bounteousness of soul. Nothing here
contradicts itself, but only surges forward in tumult
with you at the prow. Crow, friend of floating down,
holy martyr of maritime joy which spreads
to the land and climbs from hill to hill and all of them
with people filling the streets, the urgent esplanades,
the solar squares where those from within and those from without
squander the ignorance of what they are in an exchange of smiles
and of what they know. In a hidden place someone paints you
symmetrical from two to six times, while you turn yourself into man, 
fish and bird, so that all of you reaches the city of your patronage.
There is a wind in the Lisbon afternoon, for nothing is reverent
or still. The waters swirl, forget the river’s banks
and the stern is just its opposite. You arrive again and always,
though remaining, you who are capable of that and other syntheses,
intact within your body and always alive. As long as you are Lisbon,
there will be a port of departure where we arrive and, no matter how much 
we leave, here we’ll come to collect the ideas which you bring 
from the heart of your beak, our solar crow who in us sows.
The key of the city only turns to open the gates,
and from Belém to the urban lushness of the hills travelers
rush to drink down the androgynous beauty of the bounteous fountain
which as it appeases their mouths, in joy provokes again their thirst.
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J OÃO  P O M B E I R O
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C A R L O S  C O E L H O

Para escrever esta marca encho-me de fantasias 
históricas e projecto o futuro como se eu fora o dono 
das verdades de todo o passado. 

Os símbolos, os mitos, as referências, são tão mais 
fortes quanto aquilo que delas imaginamos.

Contudo, admiramos os historiadores que imaginam 
o passado, mas desconfiamos dos futuristas que ima-
ginam o futuro.

O passado é-nos familiar, o futuro mete-nos medo.
Eu sou um imaginador, sou de Lisboa, crio marcas 

e amo o meu país.
Esta marca chegou-nos pelo mar em 1137 e como 

nenhuma outra, inscreveu a sua inexistência física na 
geografia identitária de Portugal.

Por onde navegou, ainda morta, voou com as suas 
quatro asas e eternizou-se: um cabo (São Vicente); uma 
costa (Costa Vicentina); uma cidade (Lisboa de São 
Vicente).

Uma marca que terá sido imaginada pelo próprio 
criador da marca Portugal, Afonso Vicente Henriques, 
um dos maiores visionários da História da Idade Média, 
podendo ser comparado a Alexandre Vicente o Grande 
(o criador da primeira marca-nação, em 356 a.C). 

O nosso rei fundador foi o primeiro Vicente a criar 
uma marca-país, no sentido contemporâneo do termo, 
através de uma consciência de nacionalidade, de uni-
ficação da língua, de uma moeda, de um território e, 
sobretudo, de uma visão estratégica capaz de posicio-
nar e afirmar Portugal Vicente, como a primeira Nação 
europeia independente.

Uma marca comercial é um sonho do homem per-
petuado na economia.

Uma marca Vicente é um sonho do homem perpe-
tuado no esquecimento da história.

O passado desta marca é belo: Vicente é mártir, 
é Santo, chegou como queria a Lisboa, numa barca com 
4 asas de dois Vicentes corvos.

Vicente, como tudo o que é grande, já nessa altura 
não existia. As pessoas e as coisas existem, as marcas 
são imagi-nações.

Vicente. A Marca. 
Ontem. 

Amanhã.
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Vicente foi logo imaginado para o futuro. Esculpiu-
-se uma barca com dois corvos. Imprimiu-se uma marca 
a preto e branco de todas as cores. Sim, de todas as 
cores, porque o preto é o momento em que todas as 
cores se juntam e se escurecem para cantar o fado da 
totalidade cromática.

As marcas são sinfonias de andamentos eternos que 
ao contrário das pessoas podem viver para sempre.

No entanto, a erosão da história vai relativizando 
a importância das marcas.

Vicente, o Santo, foi destronado por Santo António 
Vicente que tomou Lisboa e Pádua como suas.

Vicentes, os corvos, foram sendo minimizados dando 
lugar a uma modernidade abstracta, sem memória nem 
fantasia.

Vicentes serão as marcas do futuro, que ao contrário 
do cheio, do óbvio e do fácil, serão doseadas da suges-
tão que nos prende, do váquo do que nos chama e nos 
convida a entrar e a fazer parte da poderosa matéria 
invisível, da qual são ‘cheias’ as grandes marcas. 

Vicente é uma marca com asas como sonhava Bar-
tolomeu Vicente de Gusmão; uma marca múltipla como 
foi Fernando Vicente Pessoa; uma marca impossível 
para que seja possível, como dizia Agostinho Vicente 
da Silva.

Lisboa Vicente é uma marca de luz filtrada pelos 
ventos Atlânticos, com uma silhueta sensual desenha-
da em 7 colinas de amor que se penteam no espelho do 
Tejo.

Recriar uma marca centenária é acordar a moder-
nidade do futuro, com a vanguarda do passado.

Vicente tem um enorme passado, falta-lhe um gran-
dioso futuro.

Vicente é a marca da nossa imagi-nação colectiva 
que em 1173 poisou em Lisboa.

Tem agora de ser Lisboa a poisar nas asas da imagi- 
-nação de Vicente.

É hora de re-imaginar a Marca do amanhã que faz 
de todos nós voadores, ou não fossemos todos Vicente.

Vicentes, os corvos, foram também ultrapassados 
pelas sedutoras Vicentes, as sardinhas, que renasceram 
com fisicalidades múltiplas como se querem as marcas 
do presente, pela direção criativa de Jorge Vicente Silva. 

Vicente, são 840 anos de um passado mítico, que de 
tão remoto se vai colorindo de esquecimentos.

Pois eu gosto de marcas que nos lembram, ainda que 
possam estar esquecidas.

Marcas que nos Vicentem de passado e que nos in-
ventem de futuro.

Vicente, é uma marca, no sentido mais profundo do 
termo.

Uma marca é um caminho de perpetuidade que 
deverá ser feito pela consolidação do eterno que reside 
na sua dimensão conceptual e não na sua dimensão 
física.

Um jarro é útil pelo espaço vazio que lhe permite 
conter a água, tal como a fisicalidade de uma marca 
é tão útil quanto o poder do vácuo que consiga criar 
no seu interior; um domicílio, dimensionalmente in-
concreto, como um infinito contentor onde caibam 
todas as vontades. 

Nesta dimensão interior das marcas, dever-se-á cul-
tivar a necessidade constante do preenchimento, da 
mudança contínua que permita satisfazer requisitos 
estéticos e ambições, com o mesmo espaço para conter 
o detalhe da circunstância ou o edifício que se constrói 
na realidade projectiva das nossas mentes. 

1997 2004
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In order to write about this brand I call upon histo-
rical fantasies and project the future as if I had acqui-
red true knowledge of all the past.

Symbols, myths and references are as strong as we 
imagine them to be.

Nevertheless, we admire historians who imagine 
the past, whilst we question those who imagine the 
future.

We are familiar with our past but we fear the future.
I am an imaginer, I come from Lisbon, I am a brand 

creator and I love my country.
This brand arrived by sea in 1137 and, unlike any 

other, has imprinted its non-physical presence onto the 
identifying geography of Portugal.

Wherever it sailed, still unborn, it flew with its four 
wings and made itself eternal: A cape (São Vicente); 
a coast (the Vincentine coast); a city (Lisbon, São 
Vicente’s).

André Fernandes Trindade. 
4.º Prémio (Vencedor Fãs do Face-
book) do Concurso ‘Desenha a tua 
sardinha’, pelos dez anos da ideia. 
Festas de Lisboa ’12.
[André Fernandes Trindade.  
4th Prize (Winner Facebook fans) 
in the Contest ‘Design your sardine’, 
on the occasion of the ten years of 
the idea. Festas de Lisboa ’12.]

Vicente. The Brand. 
The Past. 

The Future.
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A brand that might have been imagined by the 
creator of the Brand Portugal himself, Afonso Vicente 
Henriques, one of the greatest visionaries in the history 
of the Middle Ages, who can be compared with Ale-
xander Vicente the Great (the creator of the first nation 
as a brand in 356 b.C.). 

Our founder king was the first Vicente to create 
a country as a brand, in the modern sense of the word. 
He did so by establishing the national conscience, 
a single language, a currency and the national territory, 
and most of all, a strategic vision capable of positioning 
and establishing Vicente Portugal as the first indepen-
dent European Nation.

A commercial brand is a man’s dream perpetuated 
in Economics

A Vicente brand is a man’s dream perpetuated in 
our oblivion of history. 

This brand’s past is beautiful: Vicente is a martyr, 
a Saint, who arrived in Lisbon just as he wished, 
on a barge with four wings from two Vicente crows.

At that time, as is the case with everything that is 
great, Vicente did not yet exist. People and things exist, 
brands are imagi-nations.

Vicente was imagined with the future in mind. 
A barge with two crows was sculpted. A brand was 
imprinted in black and white in all colours. Yes, all 
colours, as black is the moment when all colours 
combine and become dark in order to sing the ‘fado’ 
of chromatic totality.

Brands are symphonies with everlasting movements 
that, unlike people, may live forever.

Nevertheless, as history fades away, the importance 
of brands is revived.

Vicente, the Saint, was dethroned by Saint Anthony 
Vicente who took Lisbon and Padua as his own.

Over time, Vicentes, the crows, were minimized 
giving way to an abstract modernity, lacking memories 
or fantasy.

The Vicentes, the crows, were also replaced by the 
seductive Vicentes, the sardines, reborn with multiple 
physicalities, as the brands of the present must have, 
by the creative hand of Jorge Vicente Silva. 

Vicente represents 840 years of a mythical past, 
which because it is so far away is tainted by oblivion.

But then, I like brands that make us remember, even 
though they may be forgotten.

Brands which ‘Vicente’ us of the past and invent us 
in the future.

Vicente, is a brand, in the deepest sense of the word.

A brand is a path of perpetuity that must be followed 
by consolidating the eternal residing in its conceptual 
dimension and not in its physical dimension.

A jug is useful because of its empty space which 
allows it to contain water; similarly, a brand's physi-
cality is as useful as the power of the vacuum it is able 
to create within itself; a domus without concrete di-
mensions, as if it was an infinite container able to 
contain everything you want.

In this internal dimension of brands, one must create 
a constant need for fulfillment, for continuous change 
that meets the needs of aesthetic requirements and 
ambitions, but which, at the same time, allows space 
for the detail of the circumstances or the structure 
created in the projective reality of our minds. 

Vicentes will be the brands of the future, and instead 
of being full, obvious and easy, they will be tempered 
by that suggestion that captivates us, that vacuum that 
calls us and invites us to be part of the powerful invi-
sible matter, which great brands are ‘filled’ with. 

Just as Bartolomeu Vicente de Gusmão dreamed, 
Vicente is a winged brand; it is a multiple brand just 
like Fernando Vicente Pessoa was; an impossible brand 
in order to be made possible, just like Agostinho Vicente 
da Silva said.

Lisboa Vicente is a brand of light filtered by Atlantic 
winds, with a sensual silhouette that takes shape on 7 
hills of love combing their hair with the Tagus as their 
mirror.

To recreate a centenary brand is to awaken the mo-
dernity of the future with the vanguard of the past.

Vicente has a great past, but it lacks a grandiloquent 
future.

Vicente is the brand of our collective imagi-nation 
that landed in Lisbon in 1173.

Now it is Lisbon’s turn to perch on the wings of 
Vicente’s imagi-nation.

It is time to re-imagine the Brand of the future that 
makes each and every one of us a flyer. After all, we 
are all Vicente.



36

Intervir na Travessa do Marta Pinto, em Belém, na 
cidade de Lisboa, convoca as memórias, as caracterís-
ticas actuais do lugar e do mito de S. Vicente e faz-me 
pensar na minha situação de cidadão desta república 
democrática portuguesa, de uma ‘comunidade’ europeia 
integrada na civilização ocidental, dita ‘avançada’. 

 Mas qual o meu lugar naquela rua? Qual a minha 
posição no tal espaço civilizacional? 

Claro que, quando abordamos o espaço público 
estamos sempre na área da política, porque implica 
a nossa posição na sociedade. 

Qual é então o sentido dos meus actos no contexto 
complexo desse caldo cultural, desta comunidade re-
gional, daquele local? 

Aquele espaço é uma rua estreita, é uma travessa 
com andorinhas de loiça, ervas daninhas a espreitar 
nas frestas, com dois ou três espaços comercias e uma 
capela desactivada da sua função inicial, habitantes, 
turistas... 

O mundo também é esta paisagem: ruínas, pequenos 
seres, secreções, objectos e as relações funcionais e obs-
curas destes elementos.

E convoco também a minha história: afectiva, social, 
com memórias e ideias sobre o mundo. Tudo isso estará 
presente e, no plano dos princípios, proclamo a minha 
concepção construtiva, dialéctica e fraterna do rela-
cionamento humano, fundada nos valores da liberdade, 
sabedoria e criatividade. 

X A N A

Serão estas questões que quero presentes ao longo 
da rua, com signos/letras que poderão formar palavras 
reconhecidas pelo transeunte, ou não, formando ícones 
de significação visual e verbal. A cor também terá forte 
presença ajudando a conotar o lugar com um espaço 
de celebração festiva, de provocação dos sentidos e de 
descoberta de ideias.

Parto dos conceitos: liberdade (inimaginável), sol/ 
/luz, mar/água, sabedoria (activa), vitória/vicentius/ 
/vicente e amor (imanente), pretendendo que provoquem 
nesse espaço um discurso visual essencialmente poético. 
Espero que a relação das pessoas com estes conceitos, 
as formas e o lugar formem um diagrama espacial que 
active a sensibilidade e a imaginação. 

Os sentidos nos alertarão e as ideias nos libertarão!

Tenho vontade de gritar… de perguntar.
Onde estão os corvos? 
Onde estão os heróis que dão a vida por uma causa?
O que fazemos por esta cidade, pela ‘civilização’?
O que destruimos, o que construimos?

Amor 
Libera

Lux
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My intervention at Travessa do Marta Pinto, Belém, 
in the city of Lisbon, summons the memories, the actual 
characteristics of the site and the myth of Saint Vincent, 
making me reflect upon my situation as citizen both 
of this Portuguese democratic republic, and a Europe-
an ‘community’ which is part of the so called ‘advan-
ced’ western civilization.

But what is my place in that street? What is my 
position in that civilizational space?

Sure, when we approach public space we’re always 
in the field of politics, because it implies our position 
in society.

What is then the sense of my acts in the complex 
context of such cultural pot, such regional community, 
such place?

The space is a narrow street, a bystreet with ceramic 
swallows, weeds peeking through the cracks, two or 
three commercial spaces and a deconsecrated chapel, 
inhabitants, tourists...

The world is also this landscape: ruins, little beings, 
secretions, objects and the functional and obscure 
relations between them.

I summon my story as well: affective, social, with 
memories and ideas about the world. All this will be 
present and, in the plane of principles, I proclaim my 
constructive dialectic and fraternal conception of 
Human relationship, grounded in the values of freedom, 
wisdom and creativity.

These are the questions I want to present along the 
street, through signs/letters which might form words 
which might be recognized by passers-by – or not –, 
forming icons with visual and verbal signification. 
Colour will as well have a strong presence, helping to 
connote the site with a space for festive celebration, 
provocation of the senses and discovery of ideas.

I depart from the concepts: freedom (unattainable), 
sun/light, sea/water, wisdom (active), victory/ 
/vicentius (Vicente and love (immanent), intending to 
provoke an essentially poetic discourse in the space. 
I hope that the relation of people with these concepts, 
shapes and site define a spatial diagram which activa-
tes the senses and the imagination.

The senses will alert us and the ideas will set us free!

I feel the urge to cry… to ask.
Where are the crows?
Where are the heroes who’ll give their life for a cause?
What do we do for this city, this ‘civilization’?
What do we destroy? What do we build?

Amor 
Libera

Lux
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0.  P R E V I O U S LY  O N  V I C E N T E :  
N O TA S  P R E L I M I N A R E S  E M  M O D O  

P O N T O  D E  S I T UAÇ ÃO  N A R R AT I VO  
À  B OA  M A N E I R A  

DA S  S É R I E S  A M E R I C A N A S
Vicente, depois de se ter tornado personagem-ho-

mem-pessoa e sujeito às intempéries da condição 
humana num primeiro texto onde depois de observar 
o mundo à distância pediu para nele entrar numa das 
cúpulas do Mosteiro dos Jerónimos, e depois de ter 
andado em busca frutífera do amor perdido, desta vez 
deambulará num território híbrido, tintado por muitas 
cores, muitas delas apreendidas pela primeira vez 
através da luz e dos seus reflexos.

1 .  T E X T O  N OVO,  
E X P E R I Ê N C I A S  N OVA S

Vicente está boquiaberto perante algo que será difícil 
de descrever por palavras, já que a linguagem fica 
sempre aquém das emoções simultâneas, ainda para 
mais quando inéditas e oriundas de apartados crista-
linos e obscuros do espírito.

Antes de tentar aproximar-vos dessa imagem inau-
dita, permitam-me uma consideração preliminar: 
Vicente, outrora santo, agora homem, e depois de uma 
investida no amor, dá-se conta da policromia do mundo 
quando os seus olhos, cada vez mais ligados ao mundo 
que o rodeia, avistam um coração de cristal que lhe 
é oferecido num dia radioso por uma pessoa desconhe-
cida aquando da sua passagem fugaz e ocasional pela 
Feira da Ladra. Os raios solares catapultaram a potên-
cia brilhante e multicolor de um cristal incolor trans-
parente, cujos reflexos iridescentes inquietaram Vicente. 

Vicente  
ao vivo  
e a cores

U M A  L I G H T- F I C T I O N 
D E  N E L S O N  G U E R R E I R O
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Nessa mesma tarde, Vicente foi abordado por um 
vendedor de chapéu de palha e de tronco desnudado, 
e cujo resto do corpo estava revestido por umas calças 
de sarja beges gastas pelas lavagens a temperaturas 
altas e por umas alpercatas verdes que lhe disse: — Eu 
tenho aqui uma coisa para si. Estava à sua espera. Hoje 
já me quiseram comprá-lo mas eu não o vendi. Nutri 
por ele uma espécie admiração paradoxal, qual pres-
tidigitação que me fez sempre renunciar a sua venda. 
Estava à sua espera, é o que é! Não duvide. Quando me 
veio parar as mãos, eu sabia que tinha que me desfazer 
dele para alguém que precisaria de acessórios para 
recortar e ampliar a sua percepção do mundo e se deter 
com precisão em parcelas de uma realidade real de 
uma forma bastante focada. Aqui tem. Quando o avistei, 
eu soube que era para si, já que me fez lembrar o actor 
klaus kinski num poster que conservo na minha des-
pensa com essa pala indiscernível. Sabe de quem é a 
fotografia? De que filme de Herzog – esse cineasta do 
impossível por via do seu experimentalismo narrativo, 
imagético e, sobretudo, cinematográfico e realistica-
mente falando – seria? Sim, mesmo sabendo que eles 
foram inimigos íntimos, seria do Woyzeck? Seria do 
Fitzcarraldo? Ou seria de uma fotografia icónica sem 
remissão para um filme? Tendo em conta que eu não 
me lembro, suplico-lhe: Leve-a! Ofereço-a! Só lhe peço 
uma coisa: um dia volte cá e situe-me para que possa 
lidar melhor com essa fotografia que cada vez que vou 
buscar uma lata de atum à despensa lança sobre mim 
a pergunta: — E se visses, de uma vez por todas, 
o ‘Coração de Cristal’ que repousa na estante acima 
da tua cama? 

2 .  C A R A N  D’AC H E  V I C E N T I N O 
Vicente depois de ter guardado o coração de cristal 

no bolso de dentro do seu casaco azul-meia-noite, parte 
para uma digressão em busca de conjunções sensoriais 
a partir da cor. Ao se deparar com um stencil que diz: 
“O mito nunca é a preto e branco!”, reencontra-se com 
as palavras do vendedor e rejubila com os reflexos do 
coração quando volta a empunhá-lo e o enjeita em 
direcção ao sol que raia intensamente por entre os 
ramos das árvores frondosas, sob o qual o seu corpo 
se movimenta.

Numa sinestesia, produzida por um movimento de 
360º graus sobre si próprio, dá-se conta de que é verão. 
Olhando em redor, testemunha esse empurrão climá-
tico que traz todas as pessoas autónomas para a rua 
com vestes mínimas e com banhos de água fria tomados, 
prometidos e pré-ou-mesmo-pós-nupciais antes de se 
recolherem nos seus leitos secos que serão inundados 
pela volúpia das coreografias sexuais até ao atingimen-
to de orgasmos múltiplos desejavelmente síncrones, 
sem altas pressões, já que quem lhes-nos dera o seu 
acometimento a dois tempos. 

Vicente, determinado em prosseguir trilhos quimé-
ricos, dirige-se a um jardim acolhedor, de seu nome 
Botto Machado. O seu declive possibilita-lhe uma vista 
sobre uma paisagem agenciadora de um olhar intros-
pectivo, sob uma perspectiva que prenuncia uma linha 
de horizonte que o aquieta. 

Vicente senta-se na relva, absorto do mundo, estando 
agora consigo mesmo a contemplar o rio que lhe dá 
guarida interior. Num rasgo súbito e interruptor da sua 
reclusão, imposto por uma entrada estridente e invo-
luntária de uma música que veio a saber mais tarde 
que se tratava ser «The Fall» dos Rhye, Vicente volta 
a conectar-se com o meio ambiente. Esta instauração 
de uma nova ordem sensorial fez com que se detivesse 
no som. Autonomizou a lírica e fixou-se nos seguintes 
versos: “Oooh, make love to me / One more time / Before 
you go away / Why can’t you stay?” Permaneceu 
durante duas horas naquele jardim, onde ao longo de 
uma hora meditou, vendo-se espectador de imagens 
que não reprimiu, nem se apegou. O seu corpo tornou-
-se um projector demiúrgico. A intensidade desse des-
controlo conveniente permitiu-lhe testemunhar a po-
tência da descoberta de novas sensações. Acabou por 
adormecer com um sorriso nos lábios, despertando com 
um rasto de água invisível que desfilava no canto es-
querdo da sua boca.

Espreguiça-se e levanta-se sem pressas. Decide con-
tinuar o seu passeio. Dobrando a esquina de uma rua 
que o atraiu por não vislumbrar o seu fim, o seu olhar 
capta uma uma nova frase numa parede: “Escrever 
é que nos deixem chorar sozinhos.” Relida a frase, 
Vicente produziu o efeito day for night, título homóni-
mo de um belo filme-testamento de François Truffaut, 
ampliando a sua dimensão universalizante, “effetto 
notte” (em italiano), “la nuit américaine” (em francês) 
ou “noite americana” (em português) – expressão, uti-
lizada de forma titular, de origem anglo-saxónica para 
definir uma técnica-artifício que o cinema utiliza ao 
colocar filtros especiais na câmara para tornar noite 
quando as cenas são filmadas de dia. 

Nesse gesto artificial, ao mesmo tempo que simbó-
lico do ponto de vista da sua capacidade de converter 
a realidade numa auto-ficção, Vicente ao avistar nova-
mente o rio, por entre os recortes das casas amontoadas 
por via da geologia irregular da cidade de Lisboa, de-
sacorrenta-o da luz e aplica-lhe os reflexos da lua. Nesse 
gesto auto-transformador da realidade, vê-se acossado 
por uma epifania retroactiva que o faz rodear de mitos 
que atravessaram o tempo. 
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Energeticamente reestabelecido, Vicente põe-se em 
marcha lenta como os corredores dessa modalidade 
olímpica que encurtam a distância em compassos 
rígidos, organicamente falando. Nessa deslocação con-
cêntrica, rememora que as suas caminhadas quando 
se tornou homem sempre ocorreram numa moldura em 
que se enfrentava dialecticamente entre o público e o 
privado, entre a sua individualidade e a sua mistura 
com a colectividade, entre a freguesia e a grande cidade, 
entre o excepcional e o quotidiano, qual observador-
-praticante do “infra-ordinário” de Georges Perec. 
Recorda-se, já ressentindo a sua hipersensibildade por 
via da sua santidade ulterior, que só a ficção e a sua 
encenação o poderão aproximar-se daquilo que é apa-
rentemente real.

Dando-se conta de que a cor é social, Vicente é as-
saltado por esta frase da sua lavra: – As cores são os 
suspiros emocionais das pessoas. Apetece-lhe por isso 
tomar um banho de multidão, qual esteta relacional. 
Auto-ausculta-se – perdoe-se-me o pleonasmo – e chega 
à conclusão que, para cumprir a diligência ética espi-
nosiana da busca de si através dos afectos, tem que se 
fazer à vida. Nesse processo interior, decide ir a uma 
festa à procura das cores primárias, secundárias, ainda 
que efémeras, dos corpos dançantes e dos estados al-
terados de consciência para chegar a si. Sem ainda o 
saber, Vicente irá descobrir que ter-se tornado homem 
depois de santo, implicará ser filtro ou protagonista de 
experiências inimagináveis. 

Vicente ao vivo e a cores, já de seguida, como se 
tratasse de uma caixa de trinta e seis lápis de cor da 
Caran D’Ache. 

Antes de avançar, permita-se-me este breve parên-
tesis que agenciando, uma vez mais, as greguerías de 
Ramón Gomez de la Serna, o(s) descreve (o-os parên-
tesis), como sendo “as pestanas que caem dos escritores.”

Bem vistos os meus olhos ao espelho todos os dias 
da minha existência oficial, constato que pestanas não 
me faltam, como tal, prossigo! Este parêntesis, qual 
queda de uma pestana revirada, pretende apenas assi-
nalar ou partilhar a felicidade que constituiu para mim, 
numa idade não superior aos oito anos, nos idos anos 
1982, a primeira caixa metálica de trinta e seis lápis de 
cor da Caran D’Ache. Esse dia terá sido um dos dias 
mais felizes da minha vida. Vibrei ao poder abrir a caixa 
cujo tampo reproduzia o interior e testemunhar o ali-
nhamento gradual das cores, ao mesmo tempo que pude 
sentir a sua textura e cada ponta de lápis (crayon) bem 
cheirosa e tão bem afiada (até parece que estou a falar 
doutra coisa, não é verdade? – pois mas isso é agora que 
a idade é outra, não é verdade caro/a leitor/a?) – e as 
ilustrações remissivas para a natureza e para projecções 
desenhistas, como se os tendo, tais resultados estariam 
garantidos. Diga-se, a bem da verdade e para que se 
feche o parêntesis, essa terá sido a minha primeira 
grande ilusão e constatação do fracasso, já que mesmo 
tendo o “material de ponta” e ainda por cima “bem 
afiado” nunca consegui cumprir o que me parecia estar 
garantido com o seu uso. Ainda assim, nunca deixei de 
admirar até hoje tais pontas de cor, confessando que 
as usei para sublinhar apontamentos e conhecimentos 
a demonstrar nos períodos de estudo e de prestação de 
provas na universidade. 

Nessa sequência, à sua frente surgem-lhe Ulisses, 
a passarola de Bartolomeu de Gusmão, Gulliver, Fer-
nando Pessoa e Bernardo Soares, João César Monteiro, 
entre outros que agora não se lembra, muito menos eu. 
Um momento. Acabei agora de receber uma missiva 
que me informa que nessa longa-metragem doc-ficcio-
nal, Vicente também avistou sereias de lábios pintados 
de prateado e customizadas por estilistas bio-susten-
táveis oriundos dos países nórdicos ladeadas por gol-
finhos felizes, um cruzeiro renovado bufando a todo 
o gás na sua noite de inauguração e auto-ejectando 
fogo-de-artifício dando salvas de celebração em formato: 
“chuva de estrelas” e uma nuvem portadora de uma 
ilha ou de um pedaço de terra, reflectindo uma paisa-
gem tropical de onde saíam bailarinos com trajes ultra-
-flamejantes que não conseguiram vaga para desfilar 
no Sambódromo. Essa explosão de cor fez com que 
Vicente voltasse a suspender voluntariamente a sua 
crença na realidade de proveniência: o mundo a preto 
e branco.

Colocando-se numa dimensão alegórica, já não ca-
vernosa – desfazendo-se por isso da ilusão prisioneira 
da proposta platónica –, mas para-teatral, que lhe pos-
sibilita o domínio da situação através do distanciamen-
to, Vicente depara com a coloração da realidade, vendo-
-se numa encruzilhada, ou melhor numa bifurcação 
que o desviará para o presente e para um futuro próximo 
ou o reencaminhará para o passado. 

Impulsionado por um desejo de continuar a descobrir-
-se ao vivo e a cores, opta sem hesitação por continuar 
a caminhar num itinerário que desconhece, ao mesmo 
tempo que é assolado por uma vontade de se desvincu-
lar desse mundo já por si e por tantos outros imagina-
do e decide investigar silenciosamente o fenómeno COR. 

Nesse mesmo instante, sentindo-se atraído por uma 
magnitude trémula, numa escala emocional extrava-
gante nunca antes sentida, produzida pelo atravessa-
mento de uma figura humana indiscernível, porque se 
movimentava em contraluz, mas cuja imanência ex-
plosiva das cores vermelha, verde alface e dourada 
o arrasta, qual força pulsional, despertando-lhe uma 
vontade súbita de dançar ao som de uma música que 
não consegue seleccionar. Era cedo, mas Vicente cum-
prirá esse desejo mais tarde.

Vicente, depois de se refrescar com uma groselha, 
bebida que lhe provoca uma sobre-excitação – talvez 
pela remissão ao útero, mas também aos sumos de 
frutos vermelhos com propriedades anti-oxidantes –, 
recupera desse arrastamento visual e sensorial, como 
se tivesse sido levado por uma onda turbulenta de um 
mar convulsivo e que devolve os corpos até à areia 
através das correntes espumantes, e retoma a sua er-
rância, sem esquecer que quer comprovar que a cor é 
a luz sobre as coisas e que só nessa operação ontológi-
ca e, ao mesmo tempo, sensorial, logo sinestésica, irá 
encontrar a chave da sua renovação. 
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[...] Memory / All alone in the moonlight / I can smile 
happy your days (I can dream of the old days) / Life was 
beautiful then / I remember the time I knew what happi-
ness was / Let the memory live again [...] Esta letra é de 
Daly e de Justin Thomas e a canção foi interpretada 
magistralmente pela Barbra Streisand que Vicente irá 
conhecer para o ano, quando se dedicar ao estudo do 
amor a partir do neo-romantismo de final de século 
XX e deslizante até à actualidade.

Fecho de parêntesis.

3 .  J O I E  D E  V I V R E
Vicente está determinado a procurar por esses bal-

neários urbanos (clubes, discotecas, bares, dancings, 
casas tornadas festas privadas, etc.) onde se podem 
tomar banhos relacionais e onde a maior parte dos 
banhistas são nutridos de visões positivas e negativas 
do mundo e da História, sejam modelados pelo espíri-
to da modernidade dominado pelo pensamento carte-
siano (em que a perspectiva da autonomização indivi-
dual e de uma nova era social foi tintada a cores 
primárias: vermelho, branco, azul), ou pela condição 
pós-moderna aventada por Lyotard (que descrê das 
grandes narrativas e perfilha o fim da história, logo 
abrindo espaço para a adição arbitrária de traços ale-
atórios e sendo por isso caracterizado pela melancolia 
e que só podia vestir-se de cores soturnas e escuras, 
predominando o preto, o cinzento antracite, o grená, 
o castanho e o verde escuros), ou pelo espírito da ̔ultra-
/ sobre-modernidadeʼ postulado por Marc Augé (quando 
a História se torna actualidade, o espaço imagem e o 
indivíduo olhar e que dependeria de três figuras de 
excesso, a saber: de tempo, de espaço e de individua-
lismo, onde abundam os não-lugares caracterizados 
pela desidentidade do espaço, onde são poucos aqueles 
que neles inscrevem a sua história, cuja paleta cromá-
tica nos mostra luzes néons e cores primárias amplia-
das pela luz à boa maneira da iluminação das estações 
de serviço, aeroportos ou dos drive-in) ou, por fim, pelo 
avatar da altermodernidade arriscado por Bourriaud 
(uma nova era em que se age e cria a partir de uma 
visão positiva do caos e da complexidade em que a vida 
e a arte surgem como experiências positivas de deso-
rientação, cuja tinturaria é especializada em cores 
fluorescentes e de fusão).

Porém, Vicente não procura rastrear-se através de 
etiquetas, muito menos códigos de barras, para sobre-
viver na sua caminhada sem destino. Porém, diga-se 
que a coexistência, enquanto conceito, agrada-lhe já 
que sabe que o seu carácter unificador, no melhor e no 
mais plural dos sentidos da diversidade, é propiciador 
de encontros inesperados e potentes. Significando uma 
existência simultânea ou uma existência comum e única, 
Vicente vê na coexistência a possibilidade de convívio 
entre diversas manifestações de si e do Outro, pois 
acredita que sem a estreita conexão da coexistência 
com a existência não progride e que aquela não existe 
se não houver entendimento de si sem a compreensão 
do(s) Outro(s). 

Neste preciso instante, Vicente avista uma manifes-
tação liderada por mulheres insubmissas desnudadas. 
Os seus corpos estão pintados com cores vivas e com 
palavras de ordem escritas com batons de cores fluo-
rescentes. Revolução, Insubmissão, Sensibilidade, Irre-
verência, Criatividade, Reinvenção, Liberdade, Mulhe-
res ao Poder, Pussy Power, Guerrilha Rosa são algumas 
das palavras de ordem tornadas mensagens à flor da 
pele. Vicente decide atravessar esta manifestação 
e sentir o poder da feminilidade que reclama à escala 
global a rebelião popular para desfazer a posição de 
cócoras num mundo que está cada vez exangue.

Vicente, que se dedicou nos últimos meses a estudar 
novas modalidades relacionais em colectivo, acredita 
que coexistir, que nos tempos que correm, pode suavi-
zar o impacto negativo da redundância, já que partilhar 
algo com o Outro, mesmo que em excessiva abundân-
cia, particularmente de palavras, movimentos, gestos 
ou mesmo na repetição de palavras ou de ideias nunca 
é demais, tal a importância de encontrar vozes e corpos 
cúmplices e que nesse encontro futurológico almejam 
uma diferença: a de estar num mesmo sítio como se 
estivéssemos em vários, qual ubiquidade finalmente 
conseguida.

Vicente constata que, uma vez mais, quer apenas 
sair das estaticidades de outrora, das suas imagens 
escultóricas e dos vitrais. Vicente, ao vivo e a cores, 
é um ser que quer estar aqui e ali ao mesmo tempo. 
Aspira ao degelo da inquietação. Quer percorrer os 
domínios insondáveis do desassossego sem desconcer-
to implosivo e sem expectativas negativas. Vicente quer 
experimentar o desassossego festivamente. Por outras 
palavras, Vicente está em modo la joie de vivre. 

4 .  L I S B OA  É  U M A  F E S TA !
Vicente calcorreia a cidade que lhe continua a dar 

as boas-vindas sem o engolir, como Las Vegas, e o seu 
olhar confronta-se agora com mais um stencil: “O arco-
-íris é a bandolette que a natureza põe depois de ter 
lavado a cabeça”.

— Uau! – Diz para si próprio. 
Vicente é agenciado por uma leitura recente sobre 

técnicas do observador e respectivos instrumentos que 
lhe requisita a necessidade de descobrir o que é um 
caleidoscópio. 

Apesar de ter sido leitor de raspão da Teoria das Cores 
de Goethe e do seu "efeito sensorial-moral” – não sem 
antes lhe prometer em frente a uma estante com as 
suas obras um regresso merecedor à sua proposta sen-
sório-cromática, Vicente acredita que é chegada a altura 
de atravessar múltiplas temporalidades simultâneas 
para compreender absolutamente a ideia do caos arti-
culado que, virada do avesso, quer dizer Festa. 

Mudando de figurino numa loja de artigos em 
segunda mão com peças de roupa e acessórios que 
abarcam todo o século XX, numa procura de estar 
vestido a rigor, Vicente deambula pela cidade à procura 
da escuridão para sentir as luzes que procuram retirar 
a esperança da noite ser noite até ao fim da noite e de 
nela se obter inteiro. Essa demanda esmiúça-se na 
vontade de encontrar uma festa, porquanto de ser 
iluminado por todas essas cores que nos brindam 
o mundo, sombreados e atingidos pela luz artificial 
nesse território mágico que é o da festa.
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Vicente constata que cada festa, tal como Dr Jekyll 
and Mr Hyde, tem duas caras que se ocultam e sobre-
põem continuamente num jogo, divertido para uns, 
trágico para outros. Para além disso, observa que hão 
há alegria sem risco de dor e numa mesma festa há 
aqueles que se encontram e se amam e outros que se 
separam e sofrem. Nesse instante, pensou que todos 
terão, mais tarde ou mais cedo, que voltar para casa 
e que, para alguns, seria bom não se esquecerem disso.

Já depois de ter pedido um segundo Gin Fizz, deslo-
ca-se para a pista. Aí chegado, e sentindo a pulsação 
contagiante dos corpos em movimento, volta a dar uma 
volta de 360 graus sobre si mesmo. Regressado à sua 
posição inicial, é abordado por uma figura indiscerní-
vel, porque se movimentava em contraluz, mas cuja 
imanência explosiva das cores vermelha, verde alface 
e dourada o fixa, qual força pulsional, e sem lhe per-
guntar nada lhe coloca algo na língua com a sua própria 
língua. Sem tempo de reacção e ofuscado pela potência 
da luz, Vicente agradece a oferenda. Da outra língua 
marota, Vicente só ouve vociferar as seguintes palavras: 
Have fun! Passados dez minutos, Vicente está a dançar 
ao som de uma música que não seleccionou. Já não era 
cedo e Vicente começa a sentir o chão a tremer, o corpo 
a suar sem se sentir acalorado, a sua voz a tornar-se 
mais distendida e a languidez dos corpos em seu redor 
a suscitar desejos até agora nunca sentidos. Fecha os 
olhos e imagina os copos a partir e as bebidas a serem 
derramadas nos braços de desconhecidos. Decide ir 
à casa de banho. Lá chegado, Vicente está perante um 
caleidoscópio produzido por vários rolos de papel hi-
giénico. Detém-se a contemplá-los que é como quem 
diz a desenrolá-los. Tardando, alguém bate à porta. Não 
respondendo à primeira e depois de alguma insistência, 
Vicente apercebe-se que as batidas fortes e palavras 
hostis de alguém são dirigidas a si. Abre a porta e traz 
consigo cerca de trinta metros de rolo de papel higié-
nico às cores. Não permite reacções. A estupefacção dá 
lugar ao silêncio e permite-lhe chegar à pista já se 
auto-conhecendo um pouco melhor. Verdadeiramente 
feliz, Vicente diz: Viva a alegria!

O resto da história é segredo, mas será desvelada 
para o ano!

Vejamos bem: e que bem lhe fica querer ser abenço-
ado na celebração de todas as cores numa festa à procura 
de si, requisitando, uma vez mais, a ética de Espinosa. 
É a chamada festa do sensível, a profunda e luxurian-
te alegria do encontro com a nossa própria natureza 
que continuamente se renova – natura naturans. E esta 
é uma ideia de fé que nos liberta dos afectos que nos 
entristecem. Viva a alegria! exclamará Vicente dentro 
de instantes. 

Por portas e travessas, Vicente vê-se à entrada de 
um clube onde há uma festa que promete felicidade. 
Entra através de um chamamento da porteira que lhe 
diz: — Quando pensas que não pode ficar melhor do 
que já estava... 

Vicente entra e vê-se num território mágico. Um 
lugar inexistente antes e depois da sua celebração. É um 
espaço em que se apercebe que os códigos mudam, onde 
ricos e pobres podem ingerir as mesmas bebidas. Todos, 
sem excepção, em copos de plástico, onde, a partir de 
uma certa hora, se contam pelos dedos os que se pre-
ocupam se há ou não limão, se o sumo é daquela marca, 
se o copo tem muito gelo. 

Vicente vê-se rodeado de poderosos e oprimidos, 
arrogantes e humildes, chefes e empregados, espertos 
e parvos, chungas e estilosos, entendidos, desentendi-
dos e mal entendidos, caras lindas e feias a partilharem 
esse lugar com nome que não aparece nos mapas, apenas 
nos roteiros. 

Dir-se-ia que Vicente se vê dentro de um oásis, uma 
ilha de felicidade e sons estridentes, de alegria e de 
cores, onde todos parecem estar bem, pelo menos 
nalgum momento, e num local que não se rege pelas 
mesmas regras. Nem os horários são iguais. Congra-
tula-se com o facto de que a permissividade substitui 
a rigidez das normas sociais. 

Tudo isto provoca a Vicente um desejo de se tornar 
espectador. Colocando-se nessa posição, dá-se conta 
das diferentes formas de viver a sexualidade naquela 
festa. Inquieta-o testemunhar uma amostra da socie-
dade que está descontraída, mas que horas antes não 
se esquecia do pudor e da contenção. Extraordinaria-
mente surpreendente foi para Vicente ver quão mal 
passa muita gente nas festas, a atestar as bebedeiras 
precoces que viu deitar por terra vítimas logo nos 
primeiros momentos de euforia, ou a frustração de 
tantas pessoas que trazem consigo expectativas exces-
sivas, que centraram na festa todas as possibilidades 
de diversão, num encontro amoroso, ruptura com a vida 
que se leva e esquecimento dos problemas. Já para não 
falar das discussões acesas e cenas de ciúmes entre 
casais ou amigos, que parecem encontrar na festa o seu 
particular campo de batalha. 
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0.  P R E V I O U S LY  O N  V I C E N T E : 
P R E L I M I N A R y  N O T E S  R E V I E W I N G  

T H E  N A R R AT I V E  S I T UAT I O N  
I N  T H E  S P I R I T  O F  

A M E R I C A N  T V  S E R I A L S 
Vicente, after having become character-man-person 

and subdued to the human condition adversities on a 
first text where after observing the world at distance 
asked to be in it in one of the Jerónimos Monastery’s 
vault and after having been in a fructiferous search of 
the lost love, this time will wander on a hybrid territory, 
tainted by many colours, many apprehended for the 
first time through light and its reflexes. 

1 .  N E w  T E X T,  N E w  E X P E R I E N C E S 
Vicente is gaping before something that’ll be difficult 

to describe in words, since language always falls short 
of simultaneous emotions, moreover when unseen and 
descendant of crystal clear and obscure spots of the 
spirit. 

Before trying to get you closer to such unheard 
image, allow me a preliminary consideration: Vicente, 
once a saint, now a man, and after an assault on love, 
becomes aware of the world’s polychromy when his 
eyes, further more connected to the world surrounding 
him, put sight on a crystal heart that is given to him 
on a bright day by an unknown person during his 
occasional and fugacious passage through Feira da 
Ladra. The solar rays catapulted the shiny and multi-
-coloured potency of a colourless transparent crystal, 
whose iridescent reflexes disturbed Vicente. 

Vicente  
live and  
in colours

A  L I G H T- F I C T I O N  BY 
N E L S O N  G U E R R E I R O 

TR ANSLATION

Fábia Fernandes 
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Vicente, determined to proceed chimeric trails, 
addresses himself to a cozy garden, Botto Machado of 
its name. Its slope allows him a view over a landscape 
which calls for an introspective look, under a perspec-
tive which annunciates a horizon which disturbs him. 

Vicente sits on the grass, oblivious from the world, 
being now with himself even when contemplating the 
river that shelters his interior. On a sudden glimpse of 
its reclusion, interrupting it, imposed by a loud and 
involuntary entry of a music that latter on he found it 
was ʻThe Fallʼ by Rhye, Vicente connects again with 
the environment around him. This instauration of a 
new sensorial order made him hold to the sound. He 
autonomized the lyrics and held on the following verses: 
ʻOooh, make love to me/ One more time/ Before you 
go away/ Why can’t you stay?ʼ He stayed two hours on 
that garden, where during an hour he meditated, seeing 
himself spectator of images that he had not repressed, 
or got attached to. His body became a demiurgic pro-
jector. The intensity of that out of control state of mind 
allowed him to discover the potency of the discovery 
of new sensations. He ended up falling asleep with a 
smile on his lips, awakening with an invisible trail of 
water sliding down the left corner of his mouth. 

He stretches out and stands up with no hurry. He 
decides to continue his walk. Bending a street that 
attracted him because he could not sight its end, his 
look captures a new phrase on the wall: ʻTo write is to 
let us cry alone .̓ Re-read the phrase, Vicente produced 
the effect a day for night, homonymous title of a testa-
ment-film from François Truffaut, amplifying its uni-
versalizing dimension, ʻeffetto noteʼ (in Italian), ʻla nuit 
américaineʼ (in French) or ʻnoite Americanaʼ (in Portu-
guese) – expression, used on a entitling manner, with 
Anglo-Saxon origin to define a skill-technique used in 
cinema when special filters are applied to the camera 
in order to turn night when the scenes are filmed in 
daytime. 

With that artificial gesture, at the same time so-
mewhat symbolic from the point of view of his capa-
city of converting reality into an auto-fiction, Vicente 
sighting again the river, in-between the outlines of the 
piled up houses, through the irregular geology of the 
city of Lisbon, unchain him from the light and applies 
on him the moon’s reflexes. In this auto-transforming 
gesture of reality, he sees himself harassed by a retro-
active epiphany that let’s him become surrounded by 
myths that have crossed time. 

On that same afternoon, Vicente was approached by 
a denuded torso salesman with a straw hat, and whom 
the rest of the body was covered by a beige serge pair 
of pants worn-out by high temperature wash and by a 
pair of green sandals who said to him: – I have some-
thing for you. I was waiting for you, sure I was!. It has 
been wanted to be bought today but I didn’t sell it. 
I have nurtured for it a sort of paradoxical admiration, 
which prestidigitation always made me renounce to 
its sale. It was waiting for you, believe me I was! Doubt 
not! When it came to my hands, I knew I had to get rid 
of it to somebody having the need of accessories to cut 
and amplify its perception of the world and be fasten 
with the parcel precision of a real reality on a much 
focused manner. There you are. When I saw you, I knew 
it was for you, as you remind me of the actor Klaus 
Kinski on a poster with that indiscernible peak that I 
preserve on my pantry. Do you know whose photo it 
is? Of which Herzog film – that filmmaker of the im-
possible through narrative experimentalism, imagetic 
and, above all, cinematographic and realistically spe-
aking – would it be? Yes, even knowing they were in-
timate enemies, would that be from Woyzeck? Would 
that be Fitzcarraldo? Or would that be of an iconic photo 
with remission to a movie? Counting on me not re-
membering it, I beg you: Take it! I give it to you! I just 
ask you one thing: one day come back here and locate 
me so I can handle that photo in a better way every 
time I go get a tuna can from the pantry and it throws 
me the question: – And what about, once and for all, 
look up to the ‘Crystal Heart’ that rests on the shelf 
above your bed? 

2 .  A  V I C E N T I A N  C A R A N  D’AC H E 
Vicente after guarding the crystal heart in his mid-

night-blue jacket’s inside pocket, goes away on a tour 
searching for sensorial conjunctions based on colour. 
As he is confronted with a stencil that says: ʻMyth is 
never black and white ,̓ he meets again with the sales-
man words and rejoices with the reflexes of the heart 
when he picks it up again and turns it towards the sun 
that rays intensely through the leafy tree branches, 
under which his body is moving. 

In a synesthesia, produced by a 360º movement 
around himself, he becomes aware that it is summer. 
Looking around, testifies that climatic push that brings 
all autonomous persons to the street with minimal 
clothes and after having taken cold showers, promised 
or pre-or-even-post-nuptial, before taking shelter at 
their dry bedsteads that will be flooded by the sexual 
choreographies’ voluptuousness until they reach mul-
tiple orgasms desirably synchronic, with no high pres-
sures, since they-we’d happily prefer a two-stroked 
involvement.
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On that sequence, in front of him appears Ulisses, 
the passarola of Bartolomeu de Gusmão, Gulliver, Fer-
nando Pessoa and Bernardo Soares, João César Mon-
teiro, among others he does not recall now, I even less. 
One moment. I just got right now a missive that informs 
me that in that feature length doc-fictional film, Vicente 
also sighted mermaids with silver painted lips and 
customized by bio-sustainable stylists coming from 
Nordic countries, sided by happy dolphins, a renewed 
cruise ship blowing full throttle on its opening night 
and auto-ejecting fireworks giving celebration bursts 
on the style of Portuguese TV series ̔chuva das estrelasʼ 
and an island carrying cloud or a piece of earth, re-
flecting a tropical landscape from where dancers with 
ultra-flaming suits that couldn’t find place to walk on 
Sambódromo. That colour explosion made Vicente 
suspend voluntarily his belief on the provenience truth: 
the world in black and white. 

Placing himself in an allegoric dimension, not ca-
vernous anymore – due to getting rid of the emprisoning 
platonic illusion –, but para-theatrical, allowing him 
the control of the situation through distancing, Vicente 
is confronted with the colouring of reality, seeing 
himself on a crossroad, or better on a bifurcation that 
deviates him to the present and to a near future or will 
transport him to the past. 

Imposed by a continuing desire of discovering 
himself live and in colour, he decides with no hesitation 
to proceed walking on an itinerary that he does not 
know, at the same time that he is assaulted by a will 
of getting unattached of that world already by him and 
so many others imagined and decides to investigate 
silently the COLOUR phenomena. 

On that same instant, feeling attracted by a shaking 
magnitude, on an extravagant emotional scale never 
before felt, produced by the traversing of an indiscer-
nible human figure, because it moved in backlight, but 
whose explosive immanence of red, lettuce green and 
golden colours drags him, as some sort of pulsing 
strength, awakening him a subtle wish of dancing to 
the sound of a music he cannot select. It was early, but 
Vicente will accomplish this wish latter on. 

Vicente, after refreshing himself with a black currant 
juice, a drink which provokes him an over-excite-
ment – maybe by the remission to the utero, but also 
to the red fruits’ juices with anti-oxidant properties 
– recovers from that visual and sensorial dragging, as 
if taken by a turbulent wave of a convulsive sea and 
which returns the bodies to the sand through the spa-
rkling streams, and recovers his errancy, without for-
getting that he wants to prove that colour is light over 
things, and that only in such ontological procedure 
and, at the same time sensorial, thus synesthesic, will 
he find the key for his renewal.

Energetically restored, Vicente puts himself on a 
slow pace like the runners of that Olympic modality 
that shortens up the distance in rigid compasses, or-
ganically speaking. In that concentric dislocation, he 
rememorizes that his walks, at the time he become a 
man, always occurred within a frame in which he 
directly battled dialectally with the private and the 
public, between his individuality and this mingling 
with collectivity, between the parish and the big city, 
between the exceptional and the quotidian, like the 
practicing-observer of Georges Perec’s ̒ infra-ordinary .̓ 
He remembers, already resenting his hyper-sensibility 
allowed by his ulterior holiness, that only fiction and 
its simulation might get him closer to what is apparen-
tly real. 

Becoming aware that colour is social, Vicente is 
assaulted by this phrase of his ploughing: – Colours 
are a person’s emotional sighs. Therefore he craves for 
a crowd shower. As a relational aesthete, he auto-
-auscultates – forgive-me the pleonasm – and concludes 
that to accomplish the ethic spinozian diligence of the 
search of the self through affections is has to work for 
it. In that interior process, he decides to go to a party 
to look for primary colours, secondary, even if ephe-
meral, of the dancing bodies and the altered states of 
consciousness to get to him. Without knowing it yet, 
Vicente will find out that having become a man after 
having been saint will mean to be the filter or main 
character of unimaginable experiences. 

Vicente live and in colours, up next, as if it was a 
box of thirty six colour Caran D’Ache crayons. 

Before moving forward, allow-me this brief paren-
thesis promoting, once again, the Ramón Gomez de la 
Serna’s greguerías, which describe(s) it(them) (the-pa-
renthesis), as being the ʻeyelashes that fall from the 
writers .̓ 

Well seen my eyes on everybody’s mirrors all days 
of my official existence, I realize that I have enough 
eyelashes; therefore, I continue! This parenthesis, what 
fall of an upside down eyelash, pretends only to point 
out or share the happiness that it constituted for me, 
on an age not superior to eight years old, on the far 
gone year of 1982, the first metallic box of thirty six 
colour Caran D’Ache crayons. That day might have 
been one of the happiest in my life. Opening the box 
with a cask that reproduced the interior and testified 
the gradual alignment of colours, I was thrilled. At the 
same time, I could feel the texture and each crayon’s 
peak perfumed and so well sharpened (it seems like 
I’m talking about something else, right? – well then, 
that’s now in a different age, isn’t it dear reader?) – and 
the remissive illustrations to nature and drawing pro-
jections, as if having them, such results would be gua-
ranteed. Tell me, honestly and so we can close the 
parenthesis, which would be my first great illusion and 
awareness of failure, as even having the ìpointed ma-
terialî and it being ìwell sharpenedî I never accompli-
shed what I took for granted with its appliance. Even 
though, I never stopped admiring until today such 
colour peaks, confessing that I’ve used them to under-
line study notes and notions to be demonstrated on 
studying periods and exams at the university. 
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In this very moment, Vicente sights a manifestation 
leaded by unsubmissive naked women. Their bodies 
are painted with lively colours and words of order 
written with lipsticks of fluorescent colours. Revolution, 
Insubmission, Sensibility, Irreverence, Creativity, Re-
-invention, Liberty, Power to Women, Pussy Power, Pink 
Guerrilla are some of the words of order transformed 
into messages at bareness of the skin. Vicente decides 
to cross over this manifestation and feel the power of 
femininity that claims to a global scale the popular 
rebellion to undo the crouching position of a world 
that is more and more exsanguine.

Vicente, who has dedicated the last months to the 
study of new collective relational modalities, believes 
that co-existing, nowadays, may smooth the negative 
impact of redundancy, since sharing something with 
the Other, even in excessive abundance, in particular 
words or ideas, is never too much, such is the impor-
tance of finding accomplice voices and bodies and in 
that future-logical encounter yearn for difference: the 
one of being at one same place as if we’re in several 
ones, ubiquity finally accomplished. 

Vicente concludes that, once more, he only wants to 
get out of the staticities of former times, from sculpto-
ric images and stained glasses. Vicente, live and in 
colours, is an entity who wants to be here and there, 
at the same time. He aspires to the thaw of disquiet. 
He wants to walk over the impenetrable domains of 
restlessness without implosive uneasiness and with no 
negative expectations. Vicente wants to experiment 
disquiet festively. In other words, Vicente is in a la joie 
de vivre vibe. 

4 . L I S B O N  I S  A  PA R T y !
Vicente walks the city that continues welcoming 

him without swallowing him, as Las Vegas, and his 
look confronts now one more stencil: ìThe rainbow is 
the bandolette that nature puts on after washing her 
headî. 

- Uau! – He says to himself. 
Vicente is promoted by a recent lecture about obser-

ver techniques and respective instruments that requi-
res him the necessity of finding out what a kaleidos-
cope is. 

[...] Memory/ All alone in the moonlight/ I can smile 
happy your days (I can dream of the old days)/ Life was 
beautiful then/ I remember the time I knew what happiness 
was/ Let the memory live again [...] This lyric is by Daly 
and Justin Thomas and the song was interpreted mas-
terly by a Barbra Streisand Vicente will get to know 
next year, when he dedicates himself to the study of 
love as understood by the neo-romantics of the end of 
the XX century until nowadays. 

Parenthesis closure. 

3 .  J O I E  D E  V I V R E
Vicente is determined to search for those urban 

bathhouses (clubs, discos, bars, dancing spaces, houses 
turned into private parties, etc.) where you can take 
relational bathes and where most of the bathers are 
nourished by positive and negative visions of the world 
and History, being shaped by a modernity spirit domi-
nated by Cartesian thought (in which the perspective 
of the individual autonomy and of a new social era was 
tainted in primary colours: red, white, blue), or by the 
post-modern condition exposed by Lyotard (that dis-
believes from great narratives and adopts the end of 
history, opening space to the arbitrary addition of 
casual traces and being because of that characterized 
by melancholy and only could be dressed of sullen 
colours, predominating black, anthracite grey, red 
shaded, brown and dark green), or by the spirit of ultra-/ 
over-modernity postulated by Marc Augé (when History 
becomes actuality, the image space and the individual 
look and that would depend of three excess figures, to 
know: of time, of space and individualism, where over-
flows the not-places characterized by dis-identity of 
space, where few are those that in them inscribe their 
history, whose chromatic pallet shows us neon colours 
and primary colours amplified by light on the service 
stations, airports or drive-in’s good way) or, at last, by 
the alter-modernity risky avatar by Bourriaud (a new 
era in which it acts and creates from a positive vision 
of chaos and from the complexity in which life and art 
appear as positive experiences of disorientation, whose 
dyer is specialized in fusion and fluorescent colours). 

Nevertheless, Vicente does not look to track himself 
down through labels, much less barcodes, to survive 
his walk with no destiny. Nevertheless, let’s say that 
co-existence, as concept, pleases him as he knows that 
his unifying character, at the best and most plural of 
diversity senses, is propitious of unexpected and potent 
encounters. Meaning a simultaneous existence or a 
common and unique existence, Vicente sees in co-
-existence the possibility of brotherhood between 
several manifestations of himself and the Other, because 
he believes that without the narrow connection of co-
-existence and existence does not progress and that it 
cannot exist if there could not be understanding of 
himself without the comprehension of the Other(s). 
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Regardless of having been a quick reader of Theory 
of Colours of Goethe and its ìsensorial-moral effectî – not 
without promising in front of an shelf with its works 
a deserved return to his chromatic-sensorial proposal, 
Vicente believes that it is about time to cross multiple 
simultaneous temporalities to absolutely understand 
the idea of articulated chaos that, turned upside down, 
means Party. 

Changing the costume at a second hand shop with 
clothes and accessories from the whole of the XX 
century, on a search for dressing up with rigor, Vicente 
wanders through the city looking for the darkness to 
feel the lights which want to take out the hope of the 
night for being night until the end of the night and in 
it to obtain himself entirely. Such search scrutinizes 
itself in the will to find a party, since to be illuminated 
by all those colours that sheer the world, shaded and 
touched by the artificial light on that magical territory 
that it is the one of the party. 

Let’s take a good look at the situation: it suits him 
well to want to be blessed in the celebration of all 
colours on a party looking for himself, requiring, once 
more, Spinoza’s ethic. It is the so-called festival of the 
sensitive, the luxurious and profound happiness of the 
encounter with our own nature that continuously re-
novates itself – natura naturans. And this is an idea of 
faith that set us free from the affections that make us 
sad. Sheer happiness! Vicente will soon shout.

Through doors and alleys, Vicente sees himself at the 
entrance of a club where there is a party that promises 
happiness. He enters through the calling of the door 
maid saying: – When you think it can’t get any better...

Vicente goes in and finds himself in a magical ter-
ritory. A place which did not exist previously or after 
its celebration. It’s a space where he realizes that codes 
change, where the rich and poor can have the same 
drinks. All, with no exception, in plastic glasses, where, 
from a certain hour on, you count by the fingers the 
ones that really care if there is or not lemon, if the juice 
is from this or that brand, if the glass has enough ice. 

Vicente sees himself surrounded by both powerful 
and oppressed, arrogant and humble, bosse and em-
ployee, smart and fool, stylish and bimbo, stretched, 
understood and not understood, beautiful and ugly 
faces sharing that place with a name which won’t be 
visible in the maps, only in the guidebooks. 

One could say that Vicente sees himself inside an 
oasis, an Island of happiness and screaming noises, of 
joy and of colours, where everybody seems to feel good, 
at least for a certain moment, and at a place that is not 
managed by the same rules. Not even the schedules 
are the same. He congratulates himself with the fact 
that permissiveness substitutes the roughness of social 
norms. 

All this provokes in Vicente a desire for becoming 
a spectator. Putting himself in that position, he becomes 
aware of the different ways of living sexuality in that 
party. He’s disturbed by testifying a sample of a society 
which is now relaxed, but which hours before couldn’t 
forget both pudency and contention. Extraordinarily 
surprisingly was to Vicente to observe how bad a lot 
of people end up feeling in these parties, given the 
early stage drunkenness that threw victims to the 
ground already at the first euphoria moments, or the 
frustration of so many people that create high expec-
tations, centering on the party all moments of diversion, 
on an amorous encounter, rupture with the ordinary 
life and the forgetting of the problems. Not to speak of 
the tough discussions and jealousy scenes between 
couples or friends, that seems to find in the party their 
particular battle field. 

Vicente becomes aware that each party, as Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde, has two faces that cover each other and 
juxtapose continuously on a game, funny for some, 
tragic for others. Besides, he observes that there is no 
joy without risk of pain and in the same party there 
are those that meet and love each other and those that 
break apart and suffer. In that moment, he thought that 
all would have, sooner or later, to return home and 
that, to some of them, it would be better not to forget 
that. 

After already having asked for a second Gin Fizz, he 
addresses himself to the dance floor. There, and feeling 
the contagious pulsing of the bodies moving, he again 
turns 360 degrees around himself. Coming back to his 
initial position, he is approached by an indiscernible 
figure, because it moved in backlight, but whose ex-
plosive immanence of the red, lettuce green and golden 
colours fastens him, what pulsing strength, and without 
asking him puts something in his mouth with its own 
mouth. Without reaction time and blinded by the lights 
potency, Vicente thanks for the offer. From the other 
naughty tongue, Vicente only listens to the following 
words: Have fun! Ten minutes past, Vicente is dancing 
to the sound of music that he has not selected. It was 
not early and Vicente starts to feel the floor shaking, 
the body sweating without feeling any warmth, his 
voice becoming dragging and the slowness of the bodies 
surrounding him awakening desires never before felt. 
He closes his eyes and imagines the bodies breaking 
apart and drinks being spilled on stranger’s arms. He 
decides to go to the toilet. There, Vicente stands before 
a kaleidoscope produced by several toilet paper rolls. 
He stops contemplating them, meaning he starts to 
unroll them. Taking his time, someone knocks at the 
door. Not answering at first and after some insistence, 
Vicente realizes that the strong banging at the door 
and hostile words are addressed to him. He opens the 
door and brings with him thirty meters of coloured 
toilet paper rolls. He doesn’t allow any reactions. Stu-
pefaction gives place to silence and allows him to arrive 
at the dance floor already knowing himself a little 
better. Truly happy Vicente says: Long live happiness!

The rest of the story is secret, but it will be revealed 
next year!
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A L E G R I A  N O  P R O J E C T O ,  
D E S E J O  D E  E X I S T I R

A reflexão que Espinosa faz sobre a Alegria inspirou 
o VICENTE deste ano. O Marrano de Amesterdão (1632- 
-1677) aliou uma crítica da Bíblia, fundamental para 
o Iluminismo, ao rigor científico no conhecimento do 
corpo e da mente humanas. Inventou uma sabedoria 
ancorada no contentamento sensível, qual economia 
de afectos que, integrando corpo e alma nos conceitos, 
nos permite apropriarmo-nos do que é contingente. No 
limite da heresia, contestou a ideia de que liberdade e 
necessidade estão em conflito, colocando o homem no 
coração dessa emancipação. Sob o olhar de um Deus 
que é tudo mas não julga, limitando-se a acompanhar-
-nos nas nossas conversas sempre inacabadas, a sua 
Ética é um tratado que ainda hoje ilumina – esclare-
ce – a nossa Humanidade. Sobre Espinosa, a quem 
chamou ‘Príncipe dos Filósofos’, disse Gilles Deleuze: 
[...] vivente-vidente, polidor de lentes, advogado das alegrias 
dos entes, entusiasta de tudo que nos liberta das correntes, 
as de ferro e as da mente! [...] é um aliado na ampliação 
actual de nossas potências e na expansão da nossa lucidez!

Para Espinosa estarmos aqui é perspectivado como 
conatus, a experiência de um esforço, de um combate 
em que tomamos consciência de que a essência actual 
de uma coisa não é outra que o seu poder de agir (agendi 
potentia) ou força de existir (existendi vis). Estamos vivos 
na exacta medida em que nos esforçamos por existir 
o mais e melhor possível, e isso está em oposição a tudo 
o que nos reduza a existência. Ora são três os afectos 
primitivos: desejo, alegria e tristeza. Esta última coin-
cide com uma perigosa redução da força de existir. Ao 
contrário da alegria, a tristeza ou o ódio nunca são bons. 

Vicente Alegria  
ou a cor 

do pensamento
M Á R I O  C A E I R O

As long as intelligence is sealed up by 
banality, people are not interested in their 
place, which seems given; they fix their 
imaginations on the ghost lights that 
appear to them in the form of names, 
identities and businesses. What recent 
philosophers have termed forgetfulness 
of being [Seinsvergessenheit] is most 
evident as an obstinate willful ignorance 
of the mysterious place of existence..

Peter Sloterdijk 

S .  V I C E N T E .  P I N T U R A  /  I L U M I N U R A 
( P I N t u R A  A  t ê M P e R A  e  o u R o 
s o B R e  P e R g A M I N h o ) ,  L I V R o  d e 
h o R A s  d e  d .  M A N u e L  I  ( F ó L I o  2 8 4 ) , 
s é C u L o  X V I  [15 17 - 155 1] ,  At R I B u í d o 
A  A N t ó N I o  d e  h o L A N d A ,  M u s e u 
N AC I O N A L  D E  A R T E  A N T I g A . 
d I R e ç ão - g e R A L  d o  PAt R I M ó N I o 
C U LT U R A L  /  A R q U I VO  D E 
D O C U M E N T AÇ ãO  F O T O g R Á F I C A 
( d g P C /A d F ) . 

F O T O g R A F I A  D E  J O S é  P E S S O A .  
©  I M C  /  M C . 

[St. Vincent. Painting / Illumination (painting 
and gold on parchment), Livro de Horas de D. 
Manuel I (folio 284), 16th Century [1517-1551], 
attributed to António de Holanda, Museu 
Nacional de Arte Antiga. Direção-Geral do 
Património Cultural / Arquivo de Documentação 
Fotográfica (DGPC/ADF). 

Photography by José Pessoa. © IMC / MC.]
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Espinosa diferencia depois afectos passivos e activos. 
Nos primeiros somos presas de paixões, abandonamo-
-nos às coisas exteriores. Nos segundos passamos à acção, 
tornamo-nos causa adequada. Somos mais. Pois então, 
em sintonia com este Espinosa que contribuiu para 
tornar possível a transição dos afectos para as acções, 
assuma a transmutação S. Vicente/VICENTE o seu es-
tatuto luminotécnico, alumiando a jornada que nos espera 
(assim a tornemos nossa). Desejo é termo-chave em tal 
empresa. O desejo, e não a razão, é o que está no fundo 
do nosso ser, o que é realmente válido na vida de cada 
um, como na de todos nós em conjunto. Um país sem 
desejo é uma bruma sem figuras recortadas no horizon-
te. Sem critérios de humanidade, sem capacidade de 
julgamento e avaliação. Sem afectos e sem legitimidade 
para aceder a uma liberdade autêntica.

Ao nosso mártir Vicente, talvez acompanhado por 
Sta. Luzia1 fica muito bem abençoar-nos na celebração 
de todas as cores do real. Todas essas cores com que nos 
brinda o mundo, iluminado pela luz. Toda essa alegria 
que se constrói na indeterminação do desejo, do sonho, 
do horizonte entrevisto pelo edificar da alegria2. No 
VICENTE, a arte é da ordem desta ensaística total, mais 
em processo de criação da sua identidade que no fe-
chamento escolástico de um objectivo imediato. É uma 
arte particularmente atenta aos lugares que os humanos 
criam para que tenham onde aparecer como são.3 

M I T O L O G I A ( S)  C O N T E M P O R Â N E A ( S)  
–  O  P R A Z E R  DA  P O T Ê N C I A

Numa obra recente4, João Barrento dedica um con-
junto de ensaios aos desafios da contemporaneidade. 
Pode ler-se: [...] da obscenidade do mundo contemporâneo 
fazem parte, tanto o regresso do discurso político que usa 
Deus em nome da guerra, como as muitas formas de ruído 
e desconversa que desconhecem e agridem o «mais íntimo 
sentimento do eu». Barrento refere-se às mensagens que 
ignoram o tempo lento que o discurso interiorizado exige 
para lá dos gritos estridentes da palavra desamparada. 
Hoje a cores e alta resolução – como ontem num trágico 
preto e branco – o tempo de VICENTE responde 
à chamada indo de encontro a uma ideia do filósofo 
Peter Sloterdijk, que defende que os heróis da história 
não são os homens, mas os ritmos e as forças do nascer e 
do pôr-do-mundo, onde os homens encontram o seu lugar. 
O que nos revela isto quanto ao papel do mito no quo-
tidiano? E da arte face ao mito? Que ou sabemos ler 
nas entrelinhas do ruído do tempo, ou estamos perdidos 
no deserto de histórias mal contadas. 

A mitologia é um veículo por excelência para nos 
conscientizarmos dos limites das múltiplas racionali-
dades separadas que atabalhoadamente nos definem 
a vida de todos os dias. Schlegel, em 1800, no seu dis-
curso sobre a mitologia, notava nessa viragem de século 
a falta de um centro mitológico para os emergentes 
paradigmas políticos e estéticos: qualquer coisa como a 
mitologia para os Antigos. Advogando o monoteísmo da 
razão e do coração, politeísmo da imaginação e da arte, a 
sua proposta de uma nova mitologia, ao serviço das ideias, 
uma mitologia da razão (Barrento) continua válida. 
Perante o fascismo da vulgaridade (Agamben, em A Ideia 
de Europa) seja hora de nos lançarmos a uma nova mi-
tologia que ligue passado e futuro, e não necessaria-
mente por esta ordem. Ela vai ajudar-nos a dar sentido 
ao que Blake um dia chamou o pormenor diminuto.

Portanto sim, o mundo está cheio de deuses, ainda 
bem: rebentos-Filhos anunciadores de mudanças, invenções, 
avanços, que deixam para traz os caules secos das figuras 
Pai, mas sem renegar em absoluto essa herança (Barren-
to). Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, 
mas está a ser diferente (Sérgio Godinho). Agora, que o 
formato e a informação se transformaram numa nova 
metafísica em que o suporte substitui a substância, qual-
quer nova e provisória síntese aponta à uma nova ordem 
mitológica. A biopolítica do agora que a corrida estoi-
rou – e os animais se elevam no esforço (António Manuel 
Ribeiro). 

Este universo fractal (de que o parágrafo anterior, 
como se vê, não sai incólume!), transforme-se o quanto 
antes numa tensão habitada pela despossessão (uma 
ideia que Silvina Rodrigues Lopes desenvolve a partir 
dos textos de Maria Gabriela Llansol). É no seu seio 
que podemos rejeitar o lamento e conspirarmos para 
reinventar o destino. Individuarmo-nos, individualmen-
te mas também como comunidade, como diz Bernard 
Stiegler ao explicar como se tornou filósofo. Assim 
saibamos viver as intensidades e as paisagens, expan-
dindo-as do mundo conhecido e visível para o possível 
e o provável. É aí que o texto e o gesto são o imemori-
ável da alegria (Manuel de Gusmão, cirurgicamente 
evocado ainda por João Barrento).

A grande maioria dos santos cristãos são personagens psicogeográficas que 
adaptam a iconografia de velhos deuses, atribuindo-se-lhes lendas sagradas 
que depois são alimentadas pela devoção popular, que se reconhece nos 
seus destinos exemplares. Tal como Vicente vem de Vencedor, Luzia (Sta. 
Luzia, igualmente martirizada em 304) vem da conversão da deusa solar 
Lusina (luzia, luz) dos celtiberos em figuração cristianizada. Daí um dos 
seus atributos mais visíveis e que dialoga directamente com a componente 
lumínica da hagiografia lde Vicente: dois olhos num prato. Lusina era, re-
corda-nos Vítor Manuel Adrião, mestra companheira do deus Lug, venera-
do pelos Lusitanos.
O Edifício da Alegria. Assim se chamou um recente congresso dedicado ao 
pensamento de Eduardo Prado Coelho, personalidade que soube tecer o 
véu sobre o futuro, vislumbrando-lhe os rigores anacrónicos da Cultura. 
o melhor de todos nós (Eduardo Lourenço) fê-lo precisamente do posto de 
vigia do Ensaio, forma entre todas as formas literárias que melhor diz o 
pensamento público em acção de comunicação.
Peter Sloterdijk; Bubbles, Semiotext(e), 2011, p. 28. Thus an inquiry into our 
location is more productive than ever, as it examines the place that humans 
create in order to have somewhere they can appear as those who they are.
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₄₁ João Barrento, o mundo está cheio de deuses – crise e crítica do contemporâneo, 
Assírio e Alvim, Lisboa, 2011.
Barrento aponta à tragi-cidade que kafka soube traduzir em projecto míti-
co-literário. Roberto Calasso, a propósito d’O Castelo: Commixture manifests 
itself above all in this: the social order is superimposed on the cosmic order, to 
the point of covering it and swallowing it. But the majesty and the articulations 
of the old order are retained even as the memory is erased. In the village no one 
of course speaks of the cosmos. even nature might almost not exist at all. The 
only one who mentions it is Pepi, the servant girl. And the image is one of winter: 
“a long, terribly long monotonous winter.” Color too has been revoked. But no 
one seems to need or remember it. differences express themselves in gradations 
of chiaro to scuro.
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Giusepe Di Napoli, num texto pouco conhecido entre 
nós5, é fundamental para retermos mais algumas ideias 
sobre a transição de VICENTE do P/B para a Cor. Con-
firmando (os limites d)a lógica iconográfica vicentina, 
Di Napoli lembra-nos que o contraste nunca é exacta-
mente entre o Preto e o Branco, mas entre duas cores 
que se complementam (uma o negativo da outra, outra 
fundo da primeira), em dança simbólica capaz de acen-
tuar o contraste de identidades. De resto, o ‘corpo negro’ 
é um objecto teórico mais do que matérico (ninguém 
jamais poderá ter visto o negro absoluto). Da mesma 
forma, nenhum branco poderá ser pura intensidade da 
luz. Noutra perspectiva, o contraste branco/negro coloca 
problemas diferentes daqueles que surgem com os 
contrastes cromáticos, em particular com as cores 
complementares. Isto é, o contraste monocromático 
e acromático (tão típicos do Vicente histórico) têm 
funções e significados perceptivos incomparáveis com 
os contrastes cromáticos (tal como o VICENTE con-
temporâneo ora propõe, desde logo na sua imagem em 
2013. Foi um jogo laranja-verde a tensão cromática pela 
qual nos decidimos, talvez numa tentativa mais ou 
menos explícita de... tropicalizar a nossa modorra.

Repare-se: uma cor, aqui como noutro lugar, nunca 
vem só; o seu sentido é pleno apenas quando a cor se 
encontra em oposição a outras cores. O que torna tudo 
isto mais complexo – e fascinante – é o facto de a nossa 
ideia sobre cada cor mudar constantemente, logo 
também a nossa percepção dos contrastes e da sua 
significância. E de facto, noções como as de cores frias 
ou quentes, primárias ou complementares, de acordo 
com classificações do espectro ou do círculo cromático, 
as leis da percepção ou do contraste simultâneo, não 
são verdades eternas, mas sim etapas da história dos 
saberes.6 Na Idade Média, o azul – do mar, do céu... – era 
considerado uma cor quente, senão a mais quente das 
cores. Mais, duas cores justapostas, e que hoje nos 
pareceriam fortemente contrastantes, poderiam enta-
bular uma suave vizinhança; e inversamente, jogos de 
cores que hoje encaramos como discretos poderiam ser 
considerados ‘berrantes’. Curiosamente, associar 
o amarelo ao verde – como faz o VICENTE deste 
ano! – correspondia na Idade Média ao contraste mais 
violento: usava-se para vestir os loucos e sublinhar 
comportamentos perigosos, transgressores ou diabó-
licos! As coisas que a cor nos diz, em função de como 
a vemos no mundo!

E Q UAÇ Õ E S  D E  C O R :  
DA S  PA L AV R A S  AO S  AC T O S

Traço as equações que definem a geometria desta 
edição. A primeira: VICENTE é cor, a luz sobre as coisas. 
O mundo aparece ao VICENTE deste ano como a festa 
da renovação dos nossos votos com o mundo. As coisas 
do mundo. O mundo das coisas. A cor, latente, presen-
te, ausente, impondo-se, esgueirando-se na sombra, 
é da ordem de uma radical abertura ao sensível – em 
perigosa mas decidida proximidade com o fáustico 
feeling is everything. Como se a cor fosse a emergência 
dos corpos físicos em todo o seu esplendor – por opo-
sição ao preto e branco, linguagem do desenho que por 
contraste é da ordem do estrutural, da análise, do 
esquema. No compromisso com o vazio que nos abra 
o horizonte, a cor tem sobretudo uma tradição de co-
municação irredutível e ostensiva. Mesmo quando o seu 
uso é mais diagramático (sinalética) que pictórico 
(pintura), essa cor fala do mundo em que vivemos.

Há de facto possibilidades (e limites) da cor que 
a tornam um factor peculiar de conscientização do 
tempo histórico. Michel Pastoreau aponta várias direc-
ções de reflexão, asseverando que a cor é uma constru-
ção cultural, complexa e rebelde a qualquer generali-
zação, senão a toda a análise. A cor não é um fenómeno 
apenas físico e perceptivo, é um facto de sociedade, 
não existindo como verdade transcultural (o contrário 
do que afirmam aqueles que para o autor se apoiam 
num saber neurobiológio mal-digerido ou, pior, numa 
psicologia de pacotilha e pendor esotérico). Demonstrar 
a importância da cor no nosso contrato com o mundo, 
investigar as cores antigas e novas de Vicente em 
VICENTE é então, ao limite, da ordem de uma diagra-
mática total. No espaço social e urbano, o questionar 
das ideias feitas que podemos identificar na arquitec-
tura e na paisagem, e claro, na publicidade ou na sina-
lética, formas actuais da heráldica. 

Isto é, se a cor é objecto histórico (Pastoureau), então 
o darmos cor ao Vicente noir et blanc da simbólica 
vigente – eram gironadas de branco e negro, as velas 
da barca da frota dos Templários, possuidores da Tra-
dição Hermética que conduziu o féretro de S. Vicente 
até à catedral... – é menos irreverência que elogio de 
sua potencialidade de representação meta-diagramá-
tica. Esta é uma operação de apropriação que, no fundo, 
procura a luz certa para olhar o mundo sob a lente 
vicentina. Isto sem escamotear (como faz o artesanato 
urbano que tem colorido figurinhas de Sto. António) 
o facto de, na cor, todos os materiais, técnicas, químicas, 
iconografias, artisticidades, simbólicas – se colocarem em 
simultâneo. Ora a cor na cidade representará mesmo, 
nestes termos, a resiliência da própria arte actual (sa-
boroso termo com que os franceses chegaram a definir 
o que é hoje l’art contemporain) à sua reificação como 
fetiche e produto?

.
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disegnare e conoscere, la mano, l'occhio, il segno, 2004, por traduzir em Língua 
Portuguesa ou Inglesa.
Pastoureau: Pour nous, depuis les experiences de Newton, la mise en valeur du 
spectre et la classification spectrale des couleurs, il est incontestable que le vert 
se situe quelque part entre le jaune et le bleu. [...] Or, pour l’homme de l’Antiquité, 
du Moyen Âge et encore de la Renaissance cela n’a guère de sens. [...] le vert 
entretient des rapports étroits avec le bleu mais il n’en a aucun avec le jaune. 
Au reste, que ce soit en peinture ou en teinture, aucune recette ne nous apprend 
avant le XVIIe siècle que pour faire du vert il faille mélanger du jaune et du 
bleu. Peintres et teinturiers savend frabiquer la couleur verte, bien évidemment, 
mais pour ce faire ils ne mélangent jamais ces deux couleurs. Pas plus qu’ils ne 
mélangent du bleu et du rouge pour obtenir le violet. Pour ce faire, ils mélangent 
du bleu et du noir: le violet est un demi-noir, un sous-noir; il l’est du reste encore 
dans la liturgie catholique et dans les pratiques vestimentaires de deuil.
disegnare e conoscere, la mano, l'occhio, il segno, 2004, por traduzir em Língua 
Portuguesa ou Inglesa.
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A verdade é que continuamente atribuímos à cor as 
funções primeiras de classificar, marcar, proclamar, 
associar ou opor. É o caso da heráldica, em que, anti-
gamente em bandeiras e uniformes, e hoje em sistemas 
de sinalização, emblemas desportivos, etiquetas, logo-
tipos e insígnias de toda a natureza, as cores, sempre 
num número limitado, são utilizadas com uma enorme 
precisão cromática, segundo a qual várias das combi-
nações possíveis são excluídas. VICENTE ’13 regista 
esta mitogenética da cor em todos os contrastes, e não 
esquece que há também na cor uma resiliência especí-
fica, resiliência de que a pintura será um espaço de 
expressão irredutível. Mas VICENTE tem porém uma 
agenda, a da publicitação da arte, e isso convive sobre-
tudo com a noção de que, não menos que conceitos de 
comunicação e funcionalidade condicionam a nossa 
experiência estética (e claro, sendo aquelas por esta 
condicionadas), é a sociedade que faz a cor do mundo. 
É neste território metateórico que VICENTE associa 
a arte à alegria e o mundo à cor, não menos que a alegria 
à cor e a arte ao mundo.

( D O I S)  A R T I S TA S  D O  M U N D O
Nos idos de 400, já o romano Prudêncio, o primeiro 

biógrafo e vate do mito vicentino, sintetizava ao que 
vem a figura do mártir Vicente: O torturado tem mais 
coragem que o torturador. Hoje, numa situação política 
e social... complicada..., o mote pode sofrer uma varia-
ção no sentido de uma mesma-outra determinação: 
estamos cá todos para resistir. E Resistir é vencer! (José 
Mário Branco). Um célebre texto de kafka, O Artista da 
Fome7, é notável retrato do que na acção artística é 
indestrutível: a sua invencível necessidade. A arte 
necessária dos dois artistas convidados para intervir 
à Travessa da Ermida é desta ordem de grandeza, ne-
cessária, mais do que urgente. Num lugar 
solar – Belém – traz a festa do compromisso com a paixão 
activa, um encantamento a que temos direito – algo que 
para Sloterdijk se tornou um dever. É neste lugar de 
acção que a imaginação há-de fundear. 

Xana chega do Algarve. Vive no perímetro de cati-
vação de um dos mais fundamentais lugares de memória 
da cultura portuguesa: Sagres, símbolo de transitorie-
dade e de passagem, banhado pelo mistério das incertezas 
oceânicas (Paulo Pereira). Na obra de Xana para 
o VICENTE, esta noção de transição manifesta-se no 
reduto da comunicação, a palavra, sob a forma de men-
sagens crípticas na esfera pública. São mensagens cujo 
sentido eventual decorre da vontade do transeunte lhes 
reconstruir um futuro na intimidade, primeiro da 
leitura individual, depois de debate que se lhe segue, 
ambos motivados, (des)orientados – desconversados – pela 
resiliência cromática.

Em trabalhos anteriores, Xana tem carregado de 
uma enérgica cor as suas construções efémeras. Recor-
rendo à acumulação arquitectural de objectos de plás-
tico retirados do quotidiano – caixas de plástico, 
baldes... – Xana edifica casas, castelos, torres, muros. 
Em todas as peças a cor é uma dimensão de dasein que 
arranca aos transeuntes uma emoção irremediavel-
mente lúdica em que se descortina uma profunda re-
flexão sobre a utopia. Para o VICENTE o artista desen-
volveu um projecto de comunicação urbana que atira 
palavras (de [des]ordem) à rua, numa espécie de sinalé-
tica. A complexidade caótica da cor na palavra tipo-
grafada torna-se então um elogio do irredutível na 
própria leitura; o povo a interpretar estes dí(s)t(ic)os lê 
menos palavras e sobretudo um horizonte discursivo. 
A obra é um jogo linguístico que convida à descons-
trução das ideias. O sistema sígnico típico da informa-
ção urbana (a parte racional do mundo das imagens, 
Di Napoli) transforma-se assim numa partida visual, 
tornando polissémico aquilo que à primeira vista seria 
mais uma qualquer intromissão da linguagem publi-
citária no espaço público.

  Do universo claro-escuro de kafka, diz Roberto Calasso: Commixture 
manifests itself above all in this: the social order is superimposed on the cosmic 
order, to the point of covering it and swallowing it. But the majesty and the 
articulations of the old order are retained even as the memory is erased. In the 
village no one of course speaks of the cosmos. Even nature might almost not 
exist at all. The only one who mentions it is Pepi, the servant girl. And the image 
is one of winter: “a long, terribly long monotonous winter.” Color too has been 
revoked. But no one seems to need or remember it. differences express themsel-
ves in gradations of chiaro to scuro.

.7
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C I DA D E  C E L E S T E
Quando Regis encaixa fachadas de imponentes igrejas 

lisboetas no corpo de velas originais que será preciso 
apagar antes que a chama toque os telhados das igrejas 
nelas representadas, este é o tipo de acto que tem a ver 
com a Poesie retórica que Voltaire desenvolve no seu 
poema acerca do monumental terramoto que arrasou 
Lisboa em 175512. A dada altura, aí podemos ler:

O passado é-nos só uma lembrança triste;
E o presente é atroz, se o porvir não existe.

Ou seja, Voltaire é Perray – e Perray Voltaire – uma 
vez unidos no projecto de devolver, a capella, o skyline 
espiritual da Capital. 

Assim seja. Desertos por colocar nos átomos da so-
ciedade – os cidadãos – uma semente de consciência 
que é sacralização do político e jamais a beatificação 
da cultura, Xana e Perray são duas tradições de inter-
venção distintas. Um, a consciência do discurso e o 
outro a consciência do corpo, ambos remetendo para 
premissas básicas de uma emancipação cidadã atenta 
às virtualidades do espírito (e o espírito é indissociável 
do lugar, segundo Bruno Latour). No trabalho destes 
artistas, o encontro com um património simbólico que 
emerge diante dos nossos olhos é levado ao extremo 
de uma praxis experimental; em Xana da palavra nova 
e em Perray pela via sacra das acções. A identidade 
cultural (de Lisboa, mas não só) assim se deixa repre-
sentar pelo ascese artística, discretamente contamina-
da pelo humor e a performance (olá e adeus, Almada 
Negreiros). 

Na presente obra, estas intuições espacializadas são 
ampliadas pela pintura punk de João Fonte Santa e a 
colagem googlada de João Pombeiro. Ambos multiplicam 
as superfícies de reflexão do nosso VICENTE com as 
suas próprias visões (alucinadas?) do mundo actual. 
Um vem da pop política e outro de uma tradição con-
ceptual, mas ambos têm em comum a noção de que há 
um universo de referências visuais que a sua iconolo-
gia vai recompor em ponto crítico, isto é, num abraço 
esvoaçante de escamas (Rosa Alice Branco). 

Também todos os restantes autores deste livro de-
senvolvem leituras próprias da virtualidade mitológi-
ca. O acervo pressupõe que a curadoria de cultura 
urbana é indissociável da multivocidade que os Estudos 
Literários têm aportado às culturas de projecto. Recor-
rendo às palavras de Silvina Rodrigues Lopes (noutros 
links), seja este conjunto extremamente díspar de 
textos – a Kulturkritik de Silvina; o breviário que Carlos 
Lampreia dedica à materialidade da arquitectura e da 
cor em Lisboa, do ponto de vista da (in)formalidade da 
arte; o poema programático de Rosa Alice Branco; 
a nota marketeer avançada por Carlos Coelho; a light 
fiction de Nelson Guerreiro – outras tantas manieras de 

Regis Perray chega de França. À La découverte du 
Portugal. Ao encontro dos seus antepassados, uma 
família do Porto (Perray é evolução etimológica de... 
Pereira). Perray traz-nos o terroir de paragens em que 
S. Vicente anda de cacho de uvas na mão, protegendo 
os vinhateiros das geadas de Janeiro. Inscritos no corpo 
e na biografia do artista, um acervo de gestos solitários 
e concentrados, a que podemos aceder através de um 
pequeno dicionário dos seus termos-chave8. Aí lemos, 
acerca do ‘Céu’: Je n’irai pas au ciel, je veux rester sur 
terre. Sur l’herbe des prés, dans la tourbe des marais, dans 
l’eau de la Loire et de l’Atlantique; do ‘Crente’: Chrétien 
peut-être, catholique jamais, mystique je ne sais pas. 
Sainte-Marie est là, apaisante et sereine, c’est le plus im-
portant9; das ‘Velas’: J’allume toujours deux cierges dans 
les églises, un pour les morts et un pour les vivants. Deux 
lumières pour être bien ensemble. Ou finalmente da ‘Cor’: 
Je n’étais pas une couleur, je suis devenu blanc à Kinsha-
sa. Como podem ser subtis as derivas a que somos 
atraídos ao encontro da nossa identidade!

Sob a forma de acções registadas em vídeo, fotogra-
fia e notas de produção que são programas de vida, 
Perray empreende uma espécie de nano-filosofia (se 
considerarmos, de novo com Sloterdijk, que é a filoso-
fia que ensina a inteligência a aprender como as suas 
paixões vão ao encontro de conceitos). São acções-ri-
tuais de limpeza, restauração, cuidado, ostentando um 
envolvimento tão íntimo quando total com a monu-
mental pequenez do mundo. Têm a capacidade de fazer 
acontecer o humano no esplendor – ridículo, se formos 
a ver o seu alcance limitado – de um engajamento com 
a cidade. A sua ‘imagem de marca’ para VICENTE 
é aliás uma foto em que o artista se dirige para Portu-
gal montado num vigoroso... rolo compressor. Se hou-
vesse isso de um santo-artista contemporâneo, este 
performer novo-vicentino, aí estaria para anunciar 
uma novel fórmula de religio10. É esse o poder de atrac-
ção destes actos únicos que o são noutra economia, nos 
antípodas, mas ao fim e ao cabo tão perto, dos do 
português-de-orgulho-anão11.

As bandeirolas grafo-visuais de Xana dão cor ao 
texto da cidade, no lugar semprinicial que é o eterno 
recomeço da leitura. Perray re-enacta a Grande Tradi-
ção sob a forma de gestos simples de cuidado do mundo 
material, sem outras regras que as da sua responsabi-
lidade limitada. Xana poeta linguisticamente; Regis 
inverte a noção usual que temos da escala das coisas. 
Na prática, são dois modelos para o alimento da con-
vicção. Onde Xana é a capacidade de dizer a palavra 
na mais luminosa ingenuidade (estou a pensar na de-
finição de Ernesto de Sousa); Perray interpreta em acto 
uma simbólica urbana de renovação (senão ressurreição) 
socio-espiritual, a sabedoria. Verbo e sabedoria, juntos, 
são duas vezes grandes. A vontade de ser – aliada a um 
vazio-secreto que seria, numa lógica hermética, o seu 
sentido oculto – é a arma que a resiliência da arte tem 
para estender a sua influência propedêutica a um ho-
rizonte que salve. É ela que nos faz vencedores, já, aqui 
e agora. O desafio do desassossego em VICENTE seja 
dar cor a este redesignar da esperança.
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tomarmos consciência da indescirnibilidade entre expe-
riência estética e pensamento, entendendo-se que “a ex-
periência estética consiste na experiência do resto”13. Silvina 
refere-se a um excesso da situação, daquilo que não 
é reconhecível: O resto, aquilo que excede a capacidade de 
compreensão, é o que se poderá chamar o impensado, 
a não confundir com o impensável, o inefável. Ao pen-
sarmos o possível enquanto o fazemos, em obras e em 
textos, partilhamos esse processo na forma urbana-
-pública da polis, qual elogio de um possível que nos 
redima, enquanto cidadãos e amantes de Lisboa e do 
mundo. O impensado é o que como tal acompanha 
o pensado e resiste ao seu fechamento, deslocando-o e des-
locando-se com ele.

Pois então, em todos estes labores, partimos de 
S. Vicente santo chiaro-scuro e chegámos a VICENTE-
-conceito, modelo de produção de horizonte. Seja 
VICENTE a presença invisível que, em ausência, nos 
acompanha na conquista latente de todas as distâncias. 
Benditos por este conceito artístico, celebremos todas 
as cores do real. Todas essas cores com que nos brinda 
a complexidade do mundo, iluminado pela luz do sol 
e o brilho da lua. Festa do sensível, VICENTE é a criação 
artística ao encontro da força interior; seja lá fora na 
cidade ou na bicromia deste livro, fala-nos da alegria 
do encontro com a nossa própria natureza que/quando 
continuamente se renova – natura naturans. Esta será 
uma outra ideia de fé que nos liberta de afectos que nos 
entristecem – o consumo fútil, a desinformação des-
gastante... – e desvela uma beatitude de outra ordem: 
a querença plástica na liberdade de agir. São estas 
prospectivas que hoje nos podem levar – como a Vicente 
que escolheu Lisboa para aqui repousar – a fazer abso-
luta confiança no horizonte. 

OBR AS CONSULTADAS
Adrião, Vítor Manuel; Lisboa Insólita e Secreta, Jonglez, Tours, 2010
Almeida, Justino Mendes de; De Olisipo a Lisboa. Estudos Olisi-

ponense, Cosmos, Lisboa, 1992
Barrento, João; o Mundo está cheio de deuses – crise e crítica do 

contemporâneo, Assírio & Alvim, Lisboa, 2011
Calasso, Roberto; K., Vintage, Nova Iorque, 2006
Deleuze, Gilles; Expressionism in Philosophy: Spinoza, Zone 

Books, 1992
Di Napoli, Giuseppe; disegnare e conoscere, la mano, l'occhio, il 

segno, Piccola Biblioteca Eunaudi, Torino, 2004
Gadamer, Hans-Georg; die Aktualität des schönen, Philipp 

Reclam jun., Estugarda, 1977
Keyserling, Hermann de; Analyse Spectrale de l’Europe, Gonthier, 

Paris, 1965
Lopes, Silvina Rodrigues; Teoria da Despossessão, Black Son 

Editores, Lisboa, 1988
Nascimento, Aires; «Aspectos da Pietas em André de Resende», 

in Cataldo e André de Resende, Congresso Interacional do Huma-
nismo Português, Lisboa, 2002.

Pastoreau, Michel; «Vers une Historie des Couleurs: possibilités 
et limites», Communicactions, Março 2005

Pereira, Paulo; Lugares Mágicos de Portugal, Temas e Debates, 2010
Prudentius, Crowns of Martyrdom, Loeb Classical Library, 

Harvard, 1953
Sloterdijk, Peter; Bubbles, Semiotext(e), Los Angeles, 2011
Sponville, André Comte-Sponville, Préface, in «Spinoza et la 

joie dans l’Éthique», philosophie, n. 63, 2012
Urbano, Carlota Miranda; «Epopeia Novilatina e Hagiografia. 

Alguns Exemplos em Portugal», in Humanitas N. 57, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 
Coimbra, 2005

Voltaire, O Poema sobre o Desastre de Lisboa; Tradução e Nota 
prévia de Vasco Graça Moura, Aletheia, Lisboa, 2005

AU TOR ES EVOCADOS
Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Gilbert Durand, Baruch 

Espinosa, Bruno Latour, Giusepe Di Napoli, Krzysztof Nawratek, 
Fernando Pessoa, Bernard Stiegler

Perray, Regis; Les Mots Propres, ed. Autor, 2010. Note-se a ambivalência do 
‘propres’, no duplo sentido de ‘próprios’ e ‘limpos’.
Curiosa sintonia com o que Pessoa diz de si: Posição religiosa: Cristão gnós-
tico e portanto oposto a todas as Igrejas organizadas, e sobretudo à Igreja de 
Roma. Fiel [...] à Tradição Secreta do Cristianismo, que tem íntimas relações 
com a Tradição Secreta de Israel (a Santa Kaballah) e com a essência oculta da 
Maçonaria. In Adrião.
Num sentido de escrúpulo, exactidão consciente, piedade, não menos que 
espanto religioso, superstição, observância, santidade.
Keyserling conta a anedota: Lorsque le terrible duc d’Albe pénétra en Portugal 
en 1580 à la tête de son armee, qui était alors la plus formidable d’europe, il fit 
arreter ses troupes devant un pont. Lá se tenait un petit Portugais, à l’aspect 
absolument insignifiant. Le chapeau à la main, il s’avança vers le duc d’Albe et 
lui signifia courtoisement de ne pas s’arrêter à cause de lui: «Passai, passai que 
não vos farei mal.». Par ce geste, certainement accompli avec sérieux et sincé-
rité, s’exprimait l’orgueil du… nain. tout se qui est spécifiquement portugais 
porte la marque d’une tension similaire.

.

.

.

.

.

.

₁₂

₁₃

₈

₉

₁₀

₁₁

o terramoto de 1 de novembro de 1755 provocou uma profunda alteração na 
consciência europeia, quer no plano científico relativo à natureza, quer no plano 
ético, teológico e filosófico, no tocante à origem e à natureza do mal e do sofri-
mento (Vasco Graça Moura). Voltaire foi das vozes mais inspiradas e sensí-
veis a debaterem o problema publicamente.
In «A dança das teorias», 2012. A autora cita O Universo da Crítica de Eduardo 
Prado Coelho.
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J OY  I N  T H E  P R O J E C T,  
D E S I R E  O F  E X I S T I N G 

This year’s VICENTE was inspired by Spinoza’s de-
liberations on Joy. Our Marrano from Amsterdam 
(1632-1677) allied a critique of the Bible, fundamental 
to the Enlightenment, with scientific accuracy of the 
knowledge of the human body and the mind. He in-
vented a sapience anchored on the sensitive content-
ment, something like an affection economy, which 
incorporates body and soul in its concepts and allows 
us the appropriation of what is contingent. On the edge 
of heresy, Spinoza contested the idea that freedom and 
necessity are in conflict, placing the human being in 
the heart of that emancipation. Under the sight of a 
God that is everything but doesn’t judge, bound to 
guide us on our always unfinished conversations, his 
Ethics is a book which still today illuminates – clari-
fies – our humanity. About Spinoza, whom he called 
‘the Prince’ of Philosophers, Gilles Deleuze said (so-
mething like): [...] living-prophesier, lens polisher, lawyer 
of the creature’s joy, enthusiast of all things that set us 
free from the chains, those of iron and of the mind! [...] 
an ally in the contemporary amplification of our potencies 
and in the extension of our lucidity! 

For Spinoza, being here is foreseen as conatus, the 
experience of an effort, of a combat in which we become 
aware that the actual essence of something is nothing 
other than its power to act (agendi potentia) or power 
to exist (existendi vis). We are alive in the exact measure 
in which we strive to subsist the more and the better 
possible and that is opposed to everything that dimi-
nishes our existence. There are three primitive affec-
tions: desire, joy and sadness. The last matches a dan-
gerous reduction of the existing power. In contrast to 
joy, sadness and hate are never good. 

Vicente Joy  
or the colour of 

the thought
R EV ISION

Valerie Kabov
Simeon Nelson

Long Streets for Short Stories. Intervenção efémera 
de MOOV + Miguel Faro à Travessa do Marta 
Pinto, Belém, 2011. Fotografia de João Sá.
No âmbito do projecto VICENTE, o espírito de 
Vicente mártir transmutam-se em obras de arte 
que são a manifestação de uma nova mitologia. 
O espaço público é transfigurado e o espectador 
– o ‘Vicente’ – é chamado a encontrar um 
sentido de actualidade para a narrativa medi-
eval. 

[Long Streets for Short Stories. Ephemeral installa-
tion by MOOV + Miguel Faro at Travessa do Marta 
Pinto, Belém, 2011. Photography by João Sá.
In the framework of the VICENTE Project, the 
spirit of Vincent martyr transmutes itself into 
works of art which are the manifestation of a 
new mythology. Public space is transfigured 
and the spectator – ‘Vicente’ – is invited to look 
for a contemporary sense in the Medieval nar-
rative.]

Ilustração para programa das festas da cidade, 
por Almada Negreiros. 1934.
[Illustration for the programme of the festival of the 
city, by Almada Negreiros. 1934.]

Quanto à originalidade da iconografia de Vicente 
na tradição portuguesa, esta é sobretudo motivada 
pela ideia de uma viagem do mito. Ela reflecte a im-
portância do processo de trasladadação através do 
oceano das relíquias de Valência para Sagres (por 
volta de 700), e daí para Lisboa (em 1173).

[The originality of the Vincentian iconography in 
the Portuguese tradition is mainly motivated by the 
idea of a travel myth. It reflects the importance of 
the proces of translation of the relics across the 
ocean, from Valencia to Sagres (around 700 a. C.) 
and aftwerwards to Lisbon (in 1173).]
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Spinoza further distinguishes passive and active 
affections. With the former we are preys of passions, 
we abandon ourselves to the external things. With the 
latter we take action, we become proper cause. We are 
more. Well then, in tune with this Spinoza, who con-
tributed to making possible the transition of affections 
to actions, the transmutation S. Vicente/VICENTE shall 
assume a luminotechnic status, inspiring the journey, 
which awaits us (as soon as we make it our own). Desire 
is a key-definition in such enterprise. Desire, and not 
reason, is what is at the core of our being, what really 
matters in each one’s life, as in the life we lead together. 
A country without desire is a haze without silhouettes 
on the horizon - without criteria for humanity, without 
capacity for judgement and evaluation; without affection 
and without legitimacy to access an authentic liberty. 

Our martyr Vicente, maybe followed by Saint Luzia1, 
is well suited to bless us in the celebration of all colours 
of the real. All those colours with which the world salutes 
us, illuminated by light. All that joy that is built in the 
desire’s hesitation, in the dream, on the horizon blurred 
by the edification of joy2. In VICENTE, art is from the 
order of these total essayistics, more in process of 
creation of its identity than in the scholastic closure 
of an immediate goal. Its an art particularly attentive 
to the places that human beings create so they can appear 
as they are3. 

C O N T E M P O R A RY  M Y T H O L O GY( I E S)  
–  T H E  PL E A S U R E  O F  P O T E N C Y

In his recent book4, João Barrento dedicates a group 
of essays to the challenges of contemporaneity. He 
notes: [...] the obscenity of the contemporary world is 
made of the comeback of the political discourse that uses 
god in the name of war, as much as the many shapes of 
noise and disconversation [desconversa] that attack «the 
most intimate feeling of the self». Barrento makes refe-
rence to the messages that ignore the slow time that 
interiorized discourse demands, beyond the shrilling 
screams of the forsaken word. Today in colour and high 
resolution – as yesterday in a tragic black and white 5 – the 
time of VICENTE responds to the call, meeting an idea 
of the philosopher Peter Sloterdijk, who states that 
People are not the heroes of history. The heroes of 
history are the rhythms and powers of the rising and 
falling of the world, in which people appear (transl. by 
Beverly Weber). What does this reveal to us about the 
role of myth in daily life? That either we’re able to read 
between the lines of time’s noise, or we’ll be lost in the 
desert of stories badly told. 

Mythology is vehicle par excellence for us to become 
aware of the limits of separated multiple rationalities, 
that define our everyday. Schlegel, in 1800, in his dis-
course about mythology, noticed at the turn of that 
century’s a lack of a mythological centre, one which 
should appear in the upcoming political and aesthetic 
paradigms: something like the mythology to the Ancient. 
Pleading the monotheism of reason and heart, polytheism 
of imagination and art, his proposal of a new mythology, 
at the service of the ideas, a mythology of reason (Bar-
rento) continues to be valid. Facing the fascism of vul-
garity (Agamben, in The idea of europe) it is time for us 
to acknowledge a new mythology connecting past and 
future, and not necessarily in this order. It will help us 
to give sense to what Blake once called the diminutive 
detail. 

Therefore yes, the world is full of gods, good: sprout-
-children announcing changes, inventions, progressions, 
that leave behind the dry stalks of the Father figures, but 
without completely renouncing that inheritance (Barren-
to). It has always been like that, it has always been like 
that, it has always been like that, but now it is different 
(Sérgio Godinho). Now, that format and information 
have become the new metaphysics in which the support 
replaces the substance, each new and temporary syn-
thesis points to the new mythological order. The bio-
politics of the Now that the race has blown out – and 
animals rise higher in effort (António Manuel Ribeiro).

This fractal universe (out of which the previous 
paragraph, surely did not come out intact!), has to be 
transformed into a tension to be inhabited by dispos-
session (an idea developed by Silvina Rodrigues Lopes, 
in a text about the writings of Maria Gabriela Llansol). 
It is through dispossesion that we may reject grievan-
ce and conspire to re-invent destiny. Individuate our-
selves, individually but also as community, as Bernard 
Stiegler says (explaining how he has become philosopher). 
So we know how to live the intensities and the scene-
ries, extending them from the known and visible world 
to the possible and probable. This is when the text and 
the gesture become the immemorial of joy (Manuel de 
Gusmão, surgically evoked still by João Barrento). 

Most Christian saints are psychogeographic characters whic adapt the 
iconography of ancient gods, attributing them sacred legends which are 
then nurtured by popuar devotion, once the people recognize itself in their 
exemplary destinies. Just as Vicente comes from Winner (Vincentius), Luzia 
(Saint Luzia, also martyred in 304) comes from the conversion of the solar 
goddess Lusina (luzia, luz/light) from the Celtiberians, into a christianized 
figure. Therefore one of her most visible attributes, one in direct dialogue 
with the luminic component in the hagiography of Vincent: two eyes on a 
plate. Lusina was, reminds us Vítor Manuel Adrião, a Master-companion 
of the god Lug, venerated by the Lusitanian people.
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₁ O Edifício da Alegria. [The Building of Joy] Name of a recent congress de-
dicated to the thought of Eduardo Prado Coelho, a personality who knew 
how to weave a veil over the future, glimpsing the anachronic rigors of 
culture.  (Eduardo Lourenço) did it from the perspective of the essat, a form 
among all other literary forms which better says a public thought in a 
communication action.
Sloterdijk, Peter; Bubbles, Seiotext(e), 2011, p. 28. Thus an inquiry into our lo-
cation is more productive than ever, as it examines the place that humans create 
in order to have somewhere they can appear as those who they are.
o mundo está cheio de deuses – crise e crítica do contemporâneo, Assírio e 
Alvim, Lisboa, 2011.
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coffin to the cathedral; the sails of their barge were 
gyronned in black and white... –  is less plain irreve-
rence and more a compliment to its meta-diagramma-
tic representational potentiality. This is an appropria-
tive operation that, deep down, seeks the right 
enlightenment to look at the world through Vincent’s 
eye. This without conjuring (as does a certain urban 
handcraft that has been colouring little Saint António 
figures) the fact that, in colour, all materials, techniques, 
chemicals, iconographies, symbolic artworks – are simul-
taneously put together. Well then, could indeed colour 
in the city represent the resilience of an actual art6 to 
its reification as product and fetish? 

Giusepe Di Napoli, in a text not well know among 
us7, is crucial to delivering some more ideas about 
VICENTE’s transition from black and white to colour. 
Confirming (the limits of) Vicente’s iconographic logic, 
Di Napoli reminds us that the contrast is never exactly 
between the Black and the White, but between two 
complementing colours (one the negative of the other, 
the other the background of the first), in a symbolic 
dance capable of emphasizing the contrast between 
their identities. Left alone, the ‘black body’ is a theo-
retical object more than a material one (no one could 
have ever have seen the absolute black). The same way, 
no white could be the pure intensity of light. On another 
perspective, the contrast black/white raises different 
problems from those that come about with chromatic 
contrasts, in particular when it comes to complemen-
tary colours. Meaning, the monochromatic and achro-
matic contrast (so typical of the historical Vicente) have 
different perceptive significances and functions not 
comparable to the chromatics that contemporary 
VICENTE proposes in 2013. Indeed, it was an orange-
-green game we decided to use; maybe in a more or 
less explicit attempt to... tropicalize our lethargy. 

One must note: a colour, here as in any other place, 
never comes alone; its meaning is full only when the 
colour is in opposition to other colours. What makes 
all this more confusing – and fascinating – is the fact 
that our idea about every colour changes constantly 
and of course our perception of contrasts and their 
significance. And indeed, notions such as cold or warm, 
primary or complementary, according to the chroma-
tic circle or spectral classification, perception or simul-

E Q UAT I O N S  O F  C O L O U R :  
F R O M  WO R D S  T O  AC T S

I draw the equations that define the geometry of this 
edition. The first: VICENTE is colour, the light over 
things. The world reveals itself to VICENTE this year 
as the festival of renewal of our vows with the world. 
The things of the world. The world of things. Colour, 
concealed, present, absent, imposing itself, sneaking 
in the shadow, is from the order of a radical opening 
to the sensible – in a dangerous but decided proximity 
with the Faustian feeling is everything. As if colour was 
the emergence of physical bodies in their entire splen-
dor – by opposition to the black and white, language 
of the drawing that by contrast is from the order of the 
structural, of the analysis, of the scheme. In the com-
promise with the emptiness that opens up the horizon, 
colour has, above all, a tradition of irrefutable and 
ostensive communication. Even when its use is more 
diagrammatic (sign) than pictorial (painting), that 
colour speaks of the world we live in. 

There are indeed possibilities (and limits) of colour 
that make it a peculiar factor of awareness of the his-
torical time. Michel Pastoreau points out various di-
rections for consideration, asserting that colour is a 
cultural construction, complex and rebellious to wha-
tever generalization, if not to all analysis. Colour is not 
only a physical and perceptive phenomena, it is a fact 
of society, not existing as a transcultural truth (con-
trary to what those who are based upon a badly con-
ducted neurobiological knowledge, or worse, on an 
esoteric tendency and on a psychology’s package, ac-
cording to the author, declare). To demonstrate the 
importance of colour in our contract with the world, 
to investigate the ancient and new colours of Vicente 
in VICENTE is therefore, to the limit, from the order 
of a total diagrammatic. In the social and urban space, 
the enquiry is composed of ideas that we can identify 
in architecture and landscape, and of course, in publi-
city or signage, contemporary forms of heraldry. 

That is, if colour is a historical object (Pastoureau), 
then giving colour to Vicente’s noir et blanc, the sym-
bolic in force – it were the Templars, bearers of the 
Hermetic Tradition, who conducted Saint Vincent’s 

Standing for ‘art actuel’, a term coined by the French to define what is today 
l’art contemporain 
disegnare e conoscere, la mano, l'occhio, il segno, 2004, not yet translated into 
Portuguese nor English.
Pastoureau: Pour nous, depuis les experiences de Newton, la mise en valeur du 
spectre et la classification spectrale des couleurs, il est incontestable que le vert 
se situe quelque part entre le jaune et le bleu. [...] Or, pour l’homme de l’Antiquité, 
du Moyen Âge et encore de la Renaissance cela n’a guère de sens. [...] le vert 
entretient des rapports étroits avec le bleu mais il n’en a aucun avec le jaune. 
Au reste, que ce soit en peinture ou en teinture, aucune recette ne nous apprend 
avant le XVIIe siècle que pour faire du vert il faille mélanger du jaune et du 
bleu. Peintres et teinturiers savend frabiquer la couleur verte, bien évidemment, 
mais pour ce faire ils ne mélangent jamais ces deux couleurs. Pas plus qu’ils ne 
mélangent du bleu et du rouge pour obtenir le violet. Pour ce faire, ils mélangent 
du bleu et du noir: le violet est un demi-noir, un sous-noir; il l’est du reste encore 
dans la liturgie catholique et dans les pratiques vestimentaires de deuil.
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Barrento has in mind the tragic in kafka's mythic-literary project. Roberto 
Calasso, about The Castle: Commixture manifests itself above all in this: the 
social order is superimposed on the cosmic order, to the point of covering it and 
swallowing it. But the majesty and the articulations of the old order are retained 
even as the memory is erased. In the village no one of course speaks of the cosmos. 
even nature might almost not exist at all. The only one who mentions it is Pepi, 
the servant girl. And the image is one of winter: “a long, terribly long monoto-
nous winter.” Color too has been revoked. But no one seems to need or remember 
it. differences express themselves in gradations of chiaro to scuro.
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taneous contrast, are not eternal truths, but phases in 
the history of knowledge8. In the Middle Ages, blue – the 
colour of the sky or the sea ... – was considered a warm 
colour, if not the warmest of all. Even more, two jux-
taposed colours, which today would be in intense con-
trast, could be in a mild neighborhood; and inversely, 
colour games that we today see as discreet, could be 
considered garish then. Curiously, to associate green 
to yellow – as does this year’s VICENTE! – corresponded 
in Middle Age to a most violent contrast: it was used 
to dress the insane and underline dangerous, trans-
gressive or diabolic behaviors. The things which a 
colour says, depend on how we place it in our world. 

The truth is that we constantly attribute to colour 
the basic tasks of classifying, labeling, proclaiming, 
associating or opposing. This is the case with heraldry, 
used in ancient times for uniforms and flags, and which 
today appears in sign systems, sport labels, badges, 
tags, logos and signs of all nature – colours, always in 
a limited number, are used with enormous chromatic 
precision, excluding a number of possible combinations. 
VICENTE ’13 acknowledges this mythogenesis of colour 
in all contrasts, and remembering that there is, also in 
colour, a specific resilience, a resilience painting will 
always be an irreducible expression space. But VICENTE 
has, nevertheless, an agenda, the publicising of art, and 
this coincides with the notion that communication 
concepts and functionality subdue our aesthetic expe-
rience (and, of course, the latter subdues the first), it is 
society that creates the colour of the world. It is in this 
meta-theoretical territory that VICENTE combines art 
and joy and the world and colour, in as much as it 
creates joy and colour and art and the world. 

 ( T WO)  A R T I S T S  O F  T H E  WO R L D
By 400, the Roman writer Prudentius, the first bio-

grapher and poet of the Vicente myth, made a synthe-
sis of what the martyr figure is about: The tortured has 
more courage than the torturer. Today, in a complicated 
social and political situation, this motto can suffer a 
variation toward a same-other determination: we are 
all here to resist. And To resist is to win! (José Mário 
Branco). A famous text of kafka, A Hunger Artist (1922) 
is a notable picture of what in artistic action is indes-
tructible: its invincible necessity. The necessary art of 
the two artists invited to intervene at Travessa da 
Ermida has this greatness, it is more necessary than 
urgent. At a solar site – Belém – this art presents the 
festival of a compromise with active passion, an en-
chantment to which we are entitled to – and something 
that for Sloterdijk has become a duty. It is in this place 
of action that imagination will find its foundation. 

Xana comes from Algarve. He lives on the area of 
influence of one of the most crucial places of Portu-
guese culture: Sagres, passage and transience symbol, 
bathed by the mystery of the oceanic uncertainties (Paulo 
Pereira). In Xana’s artwork for VICENTE, this notion 

of transition appears in the stronghold of communi-
cation, the word, in the shape of cryptic messages in 
the public sphere. The possible sense of these messages 
comes with the will of the passer-by to reconstruct a 
future in his/her intimacy; first through individual 
reading and afterwards through the debate that might 
follow, both motivated and (des)oriented – desconversa-
dos – by chromatic resilience. 

In previous works, Xana has been loading his ephe-
meral constructions with an energetic colour. He deve-
lops a sort of architectural accumulation of everyday 
plastic objects – boxes, buckets... –, he builds houses, 
castles, towers, walls. In all of his works colour opera-
tes with a dimension of dasein, which offers passers-by 
an emotion which is irreparably ludic, and which deliver 
a profound consideration on utopia. For VICENTE, the 
artist has developed an urban communication project 
which throws words (of [dis]order) onto the street, as 
if they were some sort of signage. The chaotic comple-
xity of the colour in the typographic word becomes, 
then, a compliment to the irrefutable in its own reading; 
the people interpreting these signs, instead of accessing 
these few words, will read above all a discursive horizon. 
The artwork is a linguistic game that invites the public 
to deconstruct ideas. The signs system of urban infor-
mation (the rational part of the world of images, Di Napoli) 
becomes in this way a visual trick, making polysemous 
what at first sight would be closer to a mere intromission 
of advertising language in public space. 

Regis Perray comes from France. À La découverte du 
Portugal. To meet his ancestors, a family from Oporto 
(‘Perray’ is the etymologic evolution of... ‘Pereira’). 
Perray bring us the terroir of Saint Vincent’s French 
halts, where he carries a bunch of grapes, protecting 
the viticulturists from the January’s frosts. Inscribed in 
the artist’s biography and body, a set of solitarian and 
concentrated gestures, which we are allowed to enter 
through a small dictionary of its key-definitions9. There 
we read, about ‘Heaven’”: I shall not go to heaven, I want 
to stay on earth. On the grassy meadows, in the peat of the 
marshes, in the waters of the Loire and the Atlantic.; ‘Be-
liever’: Christian maybe, Catholic never, mystic I don’t 
know. Saint Mary is there, soothing and serene, that’s what 
counts10; ‘Candles’: I always light two candles in church, 
one for the dead and one for the living. Two lights at ease 
with each other. And finally ‘Colour’: I wasn’t a colour. I 
became white in Kinshasa. How subtle the derivations 
we’re drawn to in search of our identity!

In the form of actions registered in video, photogra-
phy and production notes that are life programs, Perray 
ventures into a sort of micro-philosophy (if we consider, 
again with Sloterdijk, that it is philosophy that teaches 
intelligence to learn how passions shall meet concepts). 
Perray’s are ritualized actions of cleaning, renewal, 
care, flaunting a both intimate and total involvement 
with a sort of monumental smallness of the world. These 
actions have the capacity to let the Human happen in 
an almost ridiculous splendor, at least if we look at the 
limitations of such achievement in concerns the engage-
ment with the city. For VICENTE, Perray chose as his 
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new word and with Perray through the sacred path of 
action. The cultural identity (of Lisbon, but not only) 
lets itself therefore be represented by artistic ascetism, 
being discreetly contaminated by humour and perfor-
mance (hello and goodbye, Almada Negreiros). 

For this book, these spatial intuitions are amplified 
by the punk illustrations of João Fonte Santa and the 
googled collage of João Pombeiro. Both multiply the 
observation surfaces of our VICENTE with their own 
visions (hallucinations?) of the world today. One comes 
from political pop, and the other from the conceptual 
tradition, but both have in common the notion that 
there is a universe of visual references that their ico-
nology recomposes attaining a critical point, as if in 
scale flowing hug (Rosa Alice Branco).

Also all the other authors of this book develop their 
own readings of mythological virtuality. The collection 
assumes that curatorship in urban culture is insepa-
rable from acknowledging the multiplication of voice 
that Literary Studies have been transporting to the 
project culture. Attending to Silvina Rodrigues Lopes’ 
words (in another link), let this gathering of extreme-
ly different texts – the Kulturkritik of Silvina; the brie-
fing that Carlos Lampreia dedicates to the colours of 
Lisbon’s architectures, from the point of view of the 
art’s in(formality); the programmatic poem of Rosa 
Alice Branco; the marketeer note by Carlos Coelho; 
Nelson Guerreiro’s light fiction – be many manieras of 
becoming aware of Silvina calls the undiscernibility 
between aesthetic experience and thought, understanding 
that ‘the aesthetic experience consists in the experience of 
the residue’14. Silvina refers to an excess of the situation, 
of what is not recognizable: the residue, what exceeds the 
comprehension’s capacity, is what can be called the un-
thought-of [impensado], to not be confused with the un-
thinkable, the ineffable. Thinking the possible while we 
do it, in works and in texts, we share that process in 
the urban-public form of the polis. That is like a com-
pliment to a possible that redeems us, as citizens and 
lovers of Lisbon and the world. The unthought-of is what 
as it is follows the thought and resists to its closure, loca-
ting and dislocation alongside with it. 

Well then, in all this labours, we depart from Saint 
Vincent’s chiaro-scuro and we have arrived to VICEN-
TE-concept, a model for producing the horizon. Let 
VICENTE be the invisible which, in its absence, guides 
us on the latent conquest of all distances. Blessed by 
this artistic concept, let us celebrate all the colours of 
the real. All those colours with which the complexity 
of the world delights us, illuminated by the light of the 
sun and the brightness of the moon. Celebration of the 
sensitive, VICENTE is about artistic creation contacting 
with the gathering of inner strength; be it out there in 
the city or in the bichromy of this book, it speaks to us 
about the happiness of a specific encounter – the one 
with our own nature, continually renovating 
itself – natura naturans. This shall correspond to another 
idea of faith, one that sets us free from affections that 
make us sad – futile consumerism, wearing disinfor-
mation ... – and reveals a beatitude of another order: 
the practical belief in the freedom of acting. These are 
the prospectives that today may take us – as with 
Vicente, who chose Lisbon to rest – to place absolute 
confidence in the horizon. 

‘brand image’ a photo in which the artist heads for 
Portugal on a vigorous compressor cylinder. If there 
would be such thing as a contemporary artist-saint, 
this nu-Vincentian artist, would be there to announce 
a novel formula of religio11. That is the power of attrac-
tion of these unique acts of another economy; in the 
antipodes, but in the end so close, of the ones, which 
characterize the Portuguese dwarf-pride12. 

The grapho-visual banderols of Xana give colour to 
the city’s text, at the always initial place that is the 
eternal restart of reading. Perray re-enacts the Great 
Tradition in the shape of simple gestures of care toward 
the material world, without rules other than those of 
his limited responsibility. Xana berhymes linguistically; 
Regis turns around the usual notion we have about the 
scale of things. In practice, they are two complemen-
tary models for nourishing conviction. Where Xana is 
the capacity of saying the word in its most luminous 
ingenuity (I’m thinking of the definition by Ernesto de 
Sousa); Perray interprets and acts out a socio-spiritual 
urban and symbolic renovation (if not a resurrection), 
a wisdom. Verb and wisdom, together, are doubly va-
luable. The will to be – allied to a secret-emptiness that 
would bear, in a hermetic logic, an occult sense – is the 
weapon that the resilience of the art keeps, in order to 
understand the propaedeutic influence it may have on 
an horizon that saves. It is such art which makes us all 
winners, at this precise moment, here and now. The 
challenge of the disquiet in VICENTE is to render colour 
to this re-design of hope. 

C E L E S T I A L  C I T Y
When Regis incorporates façades of imposing chur-

ches of Lisbon into the body of original candles (that 
he’ll have to put out before the flame touches the chur-
ches’ roofs), this is the sort of act that has to do with 
the rhetorical Poesie that Voltaire develops in his poem 
about the monumental earthquake that affected Lisbon 
in 175513. At some point, there we can read: 

The past is to us just a sad memory; 
And the present is atrocious, 
if the future doesn’t exist.

Meaning, Voltaire is Perray – and Perray is Voltai-
re – once again united in developing, a capella, a project 
for Lisbon’s spiritual skyline.

So be it. Anxious to put on society’s atoms – the citi-
zens – seeds of a conscience that it is the consecration 
of politics and never the beatification of culture, Xana 
and Perray represent two distinguished intervention 
traditions. One, the conscience of discourse and the 
other the discourse of the body, both leading to the 
basic premises of citizen emancipation, attentive to the 
virtuosities of spirit (and we know that the spirit is 
inseparable from space, according to Bruno Latour). In 
work of both, there is an encounter with a symbolic 
heritage that emerges before our eyes, taken to the 
extreme of an experimental praxis; with Xana, of the 
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V I T R A L .  C .  1 2 4 0 - 5 . 
M O S T E I R O  D E  S A I N T- G E R M A I N - D E S -
- P R É S ,  PA R I S ,  F R A N ç A .
[Stained glass. c. 1240-5. 
Saint-Germain-des-Prés Monastery, Paris, France.]

A iconografia de S. Vicente é rica. Para além ainda 
da mó, do barco e dos corvos, elementos da miracu-
losa preservação do corpo, a palma da vitória, 
símbolo do martírio, é outro elemento iconográfico 
frequente.  
Em França, Vicente é padroeiro dos vinhateiros e 
por isso aparece de cacho de uvas na mão.
[The iconography of St. Vincent is rich. Besides de 
millstone, the barge and the crows, elements of the 
miraculous preservation of the body, the victory 
palm, symbol of the martyrdom, is another frequent 
iconographic element. In France, Vincent is the 
Patron Saint of winemakers and thus appears with 
a bunch of grapes in his hands.]

G R A F F I T I ,  S É C .  X X I .  L I S B O A .
Graffiti, 21st. Century. Lisbon.

E D UA R D O  N E R Y.  O R G A N I Z AÇ ÃO  C R O -
M ÁT I C A  D A S  PA R E D E S  R E V E S T I D A S 
A  A Z U L E J O  N A  AV.  I N FA N T E  S A N T O 
E  N A  AV.  DA  C I N T U R A  D O  P O R T O  E 
E S C O L H A  DA S  C O R E S  D E  U M  V I A D U T O 
E M  Aç O  S O B R E  A  AV.  2 4  D E  J U L H O , 
L I S B OA ,  2 0 0 1 /2 0 0 2 .
[Eduardo Nery. Colour arrangement of the tiled 
walls at the Av. Infante Santo and Av. da Cintura 
do Porto and selection of the colours for a steel 
viaduct over the Av. 24 de Julho, Lisbon, 2000/2001.]

X A N A ,  I N T E R V E N Ç Ã O ,  A L L G A R V E , 
2 0 0 8 ,  A L G A R V E . 
F O T O G R A F I A  P O R  X A N A .
[Xana, intervention, Allgarve, 2008, Algarve. Pho-
tography by Xana.]

O espírito de VICENTE poderá também encontrar-
-se na arte dialógica e em ponto crítico. No âmbito 
do projecto ‘Holidays in the Sun’ – Allgarve, Xana 
realizou em 2008 um colorido ‘Muro de Lisboa’. 
Como depois em ‘Arco de Triunfo’ (numa avenida 
de Barcelona) ou na ‘Assembleia’ (jardim da Funda-
ção Gulbenkian), são obras que questionam a repre-
sentação da arquitectura ligada ao exercício do poder 
e propõem a  ideia da edificação de um lugar alterna-
tivo, e como também alguns movimentos sociais, ex-
perimentam uma utopia transitoriamente realizada 
(Xana). Na imagem, o vermelho terá uma razão, 
talvez Porque as palavras não explicam tudo.
[The spirit of VICENTE is to be found in dialogical 
and critical art. In the framework of the roject ‘Ho-
lidays in the Sun’ – Allgarve, Xana realized in 2008 
a colourful ‘Lisbon Wall’. As afterwards in ‘Arco do 
Triunfo’ (Barcelona) or ‘Assembleia’ (Gulbenkian 
Foundation), these are works which question the 
representation of architecture as connected to power, 
proposing the edification of an alternative place, and, 
as in some social mouvements, are experiments of a 
transitionally realized utopia (Xana). In the image 
above, there must be a reason for the colour red, 
maybe Because words don’t explain everything.]

M I R A D O U R O  D E  S T A .  L U z I A ,  2 0 13 .
Sta. Luzia belvedere, 2013.

Para o VICENTE ‘13, a cidade engalana-se de cor. A 
arte pública efémera, no anonimato da informali-
dade, festeja o mundo em toda a sua abertura. O 
espírito de VICENTE traduz-se nesta amizade co-
lorida com o real.
[For VICENTE ’13, the city dresses up in colours. Ephe-
meral public art, anonymous and informal, celebrates 
the openness of the world. The spirit of VICENTE is 
about such colourful kinship with the real.]
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