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Vasco Araújo, nasceu em Lisboa, em 1975, cidade onde vive e trabalha.
Das exposições individuais destacam-se : “Debret”, Pinacoteca do Estado de S. Paulo, S. Paulo (2013);  “Avec les voix de l’autre”, Musée d’art de Joliette, Joliette (2011); 
“Eco” Jeu de Paume, Paris (2008); “Vasco Araújo: Per-Versions”, the Boston Center for the Arts, Boston (2008); About being Different (2007), BALTIC Centre for Contem-
porary Art, U.K.; Dilemma (2005), S.M.A.K., Gent; Dilema (2004), Museu de Serralves, Porto; Sabine/Brunilde (2003), SNBA, Lisboa.

Nas exposições colectivas destaque para a participação na "Everything has a name, or the potential to be named", Gasworks, Londres (2009); “Em Vivo Contacto”, 28º 
Bienal de S. Paulo, São Paulo (2008); “Artes Mundi, Wales Internacional Visual Art Exhibition and Prize”, National Museum Cardiff, Cardiff (2008); “Drei Farben – Blau”, 
XIII Rohkunstbau, Grobleuthen (2006); “Experience of Art”; La Biennale di Venezia. 51th International Exhibition of Art, Veneza; “Dialectics of Hope”, 1st Moscow 
Biennale of Contemporary Art, Moscovo, (ambas em 2005); Solo (For Two Voices), CCS, Bard College (2002), Nova Iorque; “The World Maybe Fantastic” Biennale of 
Sydney (2002), Sydney.

O seu trabalho está publicado em vários livros e catálogos e representado em várias colecções, públicas e privadas, como Centre Pompidou, Musée d’Art Modern (França); 
Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal); Museo Nacional Reina Sofia, Centro de Arte (Espanha);  Fundação de Serralves (Portugal); Museum of Fine Arts Houston (EUA), 
Pinacoteca do Estado de S. Paulo (Brasil).

Biography

Vasco Araújo was born in 1975 in Lisbon, the city where he continues to live and work.

Amongst his solo exhibitions have been “Debret”, Pinacoteca do Estado de S. Paulo, S. Paulo (2013); “Avec les voix de l’autre”, Musée d’art de Joliette, Joliette (2011); “Eco” Jeu de Paume, 

Paris (2008); “Vasco Araújo: Per-Versions”, the Boston Center for the Arts, Boston (2008); About being Different (2007), BALTIC Centre for Contemporary Art, U.K.; Dilemma (2005), 

S.M.A.K., Ghent; Dilema (2004), Museu de Serralves, Porto; Sabine/Brunilde (2003), SNBA, Lisbon.

Amongst his group exhibitions, the most important have been his participation in the as 

"Everything has a name, or the potential to be named", Gasworks, Londres (2009); “Em Vivo Contacto”, 28º Bienal de S. Paulo, São Paulo (2008);  “Artes Mundi, Wales Internacional Visual 

Art Exhibition and Prize”, National Museum Cardiff, Cardiff (2008); “Drei Farben – Blau”, XIII Rohkunstbau, Grobleuthen (2006); “Experience of Art”, La Biennale di Venezia. 51st Interna-

tional Exhibition of Art, Venice; “Dialectics of Hope”, 1st Moscow Biennial of Contemporary Art, Moscow, (both in 2005); Solo (For Two Voices), CCS, Bard College (2002), New York; “The 

World Maybe Fantastic” Sydney Biennial (2002), Sydney.

His work has been published in various books and catalogues and is represented in several public and private collections, such as at the Centre Pompidou, Musée d’Art Moderne (France); 

Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal); Museo Nacional Reina Sofia, Centro de Arte (Spain); Fundação de Serralves (Portugal); Museum of Fine Arts, Houston (USA); Pinacoteca do 

Estado de S. Paulo (Brazil).
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O Museu de Arte Popular, sempre receptivo a novas propostas criativas e a parcerias de renovado interesse artístico e cultural, acolhe com todo o gosto e empenho este novo 
ciclo de exposições do Projecto Travessa da Ermida já marcado por diversas mostras dos mais conceituados artistas nacionais.
Estamos convictos que, neste novo contexto museal e artístico, não só será possível facultar a realização de múltiplos, profícuos e multifacetados projectos com temáticas e 
sinergias conceptuais conciliadoras de ambos os universos artísticos como prestigiar a oferta já singular e plural deste local mítico e incontornável da cidade de Lisboa que é 
Belém.

The Popular Art Museum, always receptive to new creative challenges and partnerships of renewed cultural and artistic interest, receives with all pleasure and dedication this new cycle of 

exhibitions of the Project Travessa da Ermida already branded of various presentations of the most reputable national artists. 

We are sure that, in this new artistic and museological context, not only it will be possible to grant the realization of multiple, fruitful and multifaceted projects with conceptual themes and 

synergies conciliators of both artistic universes as to prestige the offer already singular and plural of this mythic and unavoidable of the city of Lisbon that is Belém.

Andreia Galvão
Diretora do Director of Museu de Arte Popular

O Projecto Travessa da Ermida é um projecto cultural inovador, destinado a ocupar um lugar de referência na cidade de Lisboa, em geral, e no bairro de Belém, em particular. 
Dotado de uma personalidade distinta, este projecto visa a promoção cultural e turística e a oferta de experiências diferenciadas e únicas, transversais e sinérgicas entre os vários 
elementos que o compõem.
É numa capela do Séc. XVIII, a Ermida de Nossa Senhora da Conceição, que, após longos anos de abandono, funciona actualmente o espaço de exposições de arte contem-
porânea e intervenções de design na fachada, apresentando projectos com curadoria e/ou envolvimento de uma estrutura de produção artística. O Projecto Travessa da Ermida 
caracteriza-se por apresentar exposições dos mais conceituados artistas nacionais e também internacionais.
Neste novo ciclo de exposições em parceria com o Museu de Arte Popular “Projecto Travessa da Ermida no MAP” tem-se o intuito de extravasar os limites da Capela, espaço 
expositivo por excelência desta iniciativa. Aliando-se a um Museu de incontornável cariz histórico da cidade de Lisboa, cria-se a possibilidade de realizar projectos com 
temáticas e sinergias conceptuais que conciliem ambos os universos artísticos.
Os artistas convidados têm como objectivo estabelecer analogias e um diálogo entre a sua obra e o Museu de Arte Popular através da exploração de temáticas em torno dos 
conceitos de museografia, arte e artesanato, cultura popular e cultura erudita, memória histórica colectiva e pessoal, Estado Novo, entre outros. Deste modo, cada projecto 
apresentado terá na sua base características conceptuais e formais cuja leitura e possíveis interpretações serão em parte estruturadas pelo próprio local de exposição. 
  

The Project Travessa da Ermida is an innovative cultural project destined to occupy a reference place in the city of Lisbon, in general, and in Belém’s neighborhood, in particular. With a distinct 

personality, this project aims the touristic and cultural promotion and the offer of unique and distinguished experiences, transversal and synergic between the various elements that put it   

together. 

It is in a XVIII century chapel, the Ermida Nossa Senhora da Conceição, which, after many years of neglect, works nowadays as contemporary art exhibition space and design interventions on 

its front, presenting projects with curatorship and/or participation of an artistic structure production. The Project Travessa da Ermida is characterized by showing exhibitions of the most 

reputable national and also international artists. 

In this new exhibition’s cycle, in partnership with the Popular Art Museum “Project Travessa da Ermida in MAP”, the goal is to extravasate the chapel’s limits, exhibition space by excellence of 

this initiative. Allying itself to a Museum of unavoidable historical character in Lisbon, it is possible to create projects with conceptual themes and synergies that conciliate both artistic   

universes. 

The invited guests main goal is to establish analogies and a dialogue between their work and the Popular Art Museum by exploring themes around museography concepts, art and handicraft, 

popular culture and erudite culture, collective and personal historical memory, Estado Novo, among others. This way, each project presented would have in its foundations conceptual and formal 

characteristics which reading and possible interpretations would be in part structured by the own exhibition space.

Sérgio Parreira
Organização Organization

Entrevista a Vasco Araújo
Lisboa, Outubro 2013

Vasco Araújo (Lisboa, 1975) é um dos artistas contemporâneos mais multifacetados do panorama 
da História da Arte nacional e internacional. Estudou Artes Plásticas, canto lírico e serve-se da sua 
formação e de meios diversificados para transmitir a sua concepção do mundo, mas acima de tudo 
para colocar questões a quem contacta com a sua obra. Em 2003, criou o vídeo “Hipólito”, baseado 
na tragédia grega homónima de Eurípedes, que retrata as tensões entre Fedra e Hipólito, madrasta e 
enteado, respectivamente. Através de um vídeo de cerca de 15 minutos, onde somos confrontados 
com um jogo ambíguo que se baliza entre a candidez e a perversidade de duas crianças que brincam, 
o artista convoca o espectador a tomar posições. “Hipólito” foi o seu primeiro vídeo realizado com 
alguma complexidade, apesar dos meios rudimentares de que, à data, dispunha. Volvidos dez anos, 
Vasco Araújo volta a exibir no Museu de Arte Popular “ Hipólito”, com as suas narrativas subjacen-
tes que nos remetem, entre outros temas, para o Estado Novo, período em que foi edificado este 
Museu.

Por Catarina da Ponte

A cultura clássica está muito presente no seu trabalho. O que lhe despertou, concreta-
mente, interesse em “Hipólito” de Eurípedes?
É uma tragédia fantástica... Quando comprei o livro li-o numa só noite. Voltei a lê-lo uma segunda 
vez, mas apenas as falas da personagem Hipólito. À medida que fui lendo, fui-me apercebendo que 
esta personagem tinha tiradas absolutamente demoníacas mas que se diluíam com os diálogos das 
restantes personagens. Portanto, o que me interessou concretamente em Hipólito foram todos 
aqueles disparates e obscenidades que ele dizia sobre as mulheres, sobre o seu próprio pai e sobre a 
fatalidade da vida, que eram de um narcisismo assoberbado. Por outro lado, recorro às tragédias 
porque acredito que os seres humanos só se revelam em situações extremadas, ninguém se revela no 
dia-a-dia.

O facto de no vídeo só termos as falas de Hipólito, condiciona o espectador a tomar o 
partido desta personagem na trama?
A situação que observamos no vídeo é perfeitamente mundana e actual, são duas crianças que 
brincam juntas. No entanto, a forma de filmar condiciona a realidade que vemos e é precisamente 
com o texto que interpretamos melhor aquelas imagens. Contudo, no vídeo dificilmente consegui-
mos ler o texto completo e ver as imagens ao mesmo tempo. Trata-se de uma quantidade de texto 
astronómica e numa língua que quase ninguém percebe (grego). Interessa-me essa situação prática 
de termos de optar entre texto ou imagem, mas também se estamos de acordo com o que aquele 
personagem diz, ou se estamos de acordo com a rapariga, que é muito mais expedita, não tem voz, 
mas também está ali. Tudo depende dos nossos “claustros” e da forma como interpretamos a peça. 
Em suma, a obra tem um subtexto que depende da nossa realidade e daquilo que pensamos da vida.

Porquê recorrer à indumentária da Mocidade Portuguesa para vestir as suas personagens?
Porque todos os regimes fascistas se apropriaram, precisamente, de tragédias clássicas para veicular 
determinadas ideologias. Wagner acabou por servir de inspiração às ideologias nazistas. No caso 
português, a censura servia prementemente para exaltar “Deus, Pátria e Família”. Nesta tragédia, é 
claro que aquele rapaz é um casto (um chato) e que no fundo morre de desejo pela sua madrasta 
Fedra.

Porque é que as personagens Fedra e Hipólito são representadas por crianças?
Porque as crianças são um alvo mais complicado, em termos psicológicos, de observação da 
realidade. Por um lado, são absolutamente genuínas e dizem sempre a verdade, de uma forma geral, 
mas por outro, não a sabem interpretar porque não têm filtros, não têm defesas porque ainda estão 
a aprender a construí-las. Interessa-me também a situação de um jogo de sedução entre duas 
crianças, como se estivesse sempre presente um lado de perversidade de uma forma não consciente. 
Faço também uma releitura do Estado Novo, no caso da Mocidade Portuguesa, as crianças também 
faziam uma série de coisas de forma natural, sem terem consciência de que o estavam a fazer, eram 
obrigadas pelos pais e pelo Estado. Ou seja, eram cilindradas, tal como na tragédia Hipólito: o rapaz 
sente-se comprometido, mas ao mesmo tempo reage de uma forma absolutamente exagerada que o 
leva à morte.

De que forma “Hipólito” serve para descodificar o presente ou a época a que faz alusão?
É a tal questão dos claustros, de onde nos situamos e como vemos a realidade. Não sei se esta peça 
é exatamente uma crítica ao Estado Novo, usei este período como situação hiperbólica em relação 
ao nosso país e à realidade do mundo, mas acima de tudo, a peça é sobre o Ser Humano, é sobre a 
construção de uma identidade. Recentemente, disse numa entrevista que o meu trabalho não é 
político, socialmente ou realmente político, acho que o meu trabalho é psicologicamente político. 
Ou seja, o que eu gostaria realmente de conseguir com as minhas obras é colocar questões às 
pessoas, fazê-las pensar e a pô-las em causa.  Esta interacção que a peça tem não é uma crítica ao 
Estado Novo, é apenas uma forma de nós nos observarmos. 

Em termos técnicos como vê a sua produção videográfica? Filmes ou vídeos?
Acho que não faço filmes, faço vídeos. A técnica é muito parecida, de facto, e não há muitas 
maneiras de se fazer imagem em movimento, pois as máquinas são as mesmas. Quando fiz este 
vídeo, tinha feito anteriormente três vídeos muito simples, tínhamos a câmara, filmávamos a acção 
e acabou. Este não… Hipólito teve takes, foi filmado na tribuna do Estádio Nacional, tinha duas 
crianças que serviam de actores, tinha um guião, um plano de acção  a construir no espaço e só não 
tinha luzes porque se tratava de iluminação natural. Acabei por construir os planos esteticamente  
de forma a que correspondessem ao que pretendia dizer. Sobretudo os close-ups dos olhares, foram 
construídos de forma a adensar aquele jogo de sedução. É precisamente com a câmara, esse segundo 
olhar, que se constrói toda uma outra narrativa que no fundo não está lá. Caso contrário, seriam 
apenas duas crianças a brincar à cabra cega, depois ela amua, vai ter com ele, etc. E, por exemplo, a 
questão da baba quando tocam flauta: a baba aconteceu por acaso, porque como filmámos horas, 
as crianças começaram a babar-se e aproveitei aquilo para um jogo erótico que não existe 
efectivamente. Mas são precisamente os planos, a forma de filmar e as várias situações que no levam 
a acreditar que um jogo de sedução e um jogo erótico entre aquelas duas crianças, que na realidade 
não existia. Só estava lá eu e a Catarina Campino a filmar. 

Porque escolheu especificamente para este vídeo a língua grega?
Porque é a língua das tragédias e por uma questão conceptual de ter a língua contemporânea ideal 
para dizer aquele texto. Queria também criar a opção ao espectador de escolher entre a imagem e o 
texto. As legendas também fazem parte da peça, não estão lá só porque as pessoas não entendem o 
grego, claro que também cumprem essa função, mas fazem parte da obra. 
 
Qual a relação desta peça com o Museu de Arte Popular?
A peça estabelece uma relação forte com este espaço porque o Museu de Arte Popular foi construído 
para a Exposição do Mundo Português de 1940 e eu utilizo duas crianças vestidas com indumentária 
da Mocidade Portuguesa e filmadas no estádio nacional, uma obra pública da mesma época. Por 
outro lado, o teatro sempre se fez para o povo e é, por definição,  uma forma de Arte Popular.

Interview to Vasco Araújo
Lisbon, October 2013

Vasco Araújo (Lisbon, 1975) is one of the most multifaceted artists in the national and international 
art history panorama. Studied plastic arts and lyrical singing using his education, added of several 
means, to transmit his own conception of the world and above all to question the ones in contact with 
his work. In 2003 he created the video “Hipólito”, inspired in the homonymous Greek tragedy of 
Euripides that portrays the tensions between Phaedra and Hippolytus, stepmother and stepson, 
respectively. Throughout a 15 minutes video, where we are confronted with an ambiguous game that 
milestones itself between candour and perversity of two playing children, the artist invites the 
spectator to take a stand. “Hipólito” was the first complex video produced by this artist despite the 
rudimental means that he had at the time. Ten years passed, Vasco Araújo exhibits again “Hipólito” 
at the Popular Art Museum, with its subjacent narratives that takes us to, among other themes, to 
Estado Novo, Portuguese historical period in which this Museum was constructed.

By Catarina da Ponte

The classic culture is very much present in your work. What was it that awaken in you, 
concretely, the interest in “Hipólito” of Euripides? 
It’s a fantastic tragedy… when i bought the book i read it in one single night. I’ve read it a second time, 
but only the speeches of Hippolytus character. As I was reading I realized that he has absolutely 
demoniac sayings that were diluted with the dialogues of the other characters of the story. So, what 
concretely interested me in Hippolytus were all the nonsenses and obscenities that he said about 
women, about his own father and about the fatality of life, that were of an exasperated narcissism. 
On the other hand, I resort to tragedies because I believe that human beings only reveal themselves 
truly in extreme situations, no one reveals itself accurately on everyday life. 

The fact that in the video we only have the speeches of Hippolytus conditions the spectator to 
take this character’s side in the story? 
The situation that we observe in the video is perfectly mundane and actual, there are two children 
playing with each other. Despite this, the way of filming conditions reality as we see it and it is 
precisely with the text that we better interpret those images. However, in the video it becomes difficult 
to read the whole text and see the images at the same time. We are talking about an enormous 
quantity of text in a language that almost nobody understands (Greek). It interests me that practical 
situation of having to choose between text and image but also if we agree with what that character 
says, or if we agree with the girl, which is much more expeditious, has no voice, but is also there.  
Everything depends of our “cloisters” and of the way we interpret the play. Resuming, the play has a 
subtext that depends on our reality and what we think about life. 

Why use the Mocidade Portuguesa’s (Portuguese political youth movement from Estado Novo’s 
time) garments to dress your characters?
Because all fascist movements have used, precisely, classic tragedies to promote some ideologies.  
Wagner ended up being an inspiration to Nazi ideologies. In what concerns Portugal, censorship 
purposed with pressure to enhance “God, Homeland and Family”. In this tragedy this guy is, of course, 
a chaste (boring) that deep inside has a burning desire for his stepmother Phaedra.  

Why is it that the characters of Phaedra and Hippolytus are played by children? 
Because children, psychologically, are a more complicated target of reality’s observation. On one 
hand, they are absolutely genuine and always tell the truth, on a general manner, but on the other, 
they don’t know how to interpret it because they have no filters, no defenses because they are still 
learning to construct them. It also interests me the situation of a game of seduction between two 
children, as if there was always present a side of perversion on a non-conscientious way. I also do a 
rereading of the Estado Novo, in what concerns the Mocidade Portuguesa, political movement in 
which children did naturally a series of things, without being aware that they were doing it, they were 
obliged by their parents and by the State. That is, they were pressured, as in Hippolytus tragedy: the 
boy feels compromised but at the same time he overreacts in a way that conducts him to death. 

In what way “Hipólito” functions to decode the present or the time it alludes to?
It’s that cloister matter, from where we stand and how we see reality. I don’t know if this play is 
exactly a critic to the Estado Novo, I have used this period as a hyperbolic situation related to our 
country and to the world’s reality, but above all, this play is about the human being, is about the 
construction of an identity. Recently, I’ve said in an interview that my work is not political, socially 
or really political; I think that my work is psychologically political. Meaning, what I would really 
want to achieve with my work is to question people, make them think, put them at stake. This 
interaction that the play has is not a critic to the Estado Novo; it’s only a way of making us observe 
ourselves. 

Technically how do you see your video-graphic production? Movies or videos? 
I think I make videos, not movies. The technic is very similar, In fact, and there aren’t a lot of ways of 
producing images in movement because the gears are the same. When I made this video I had done 
three very simple videos before, we had the camera, we filmed the action and it was over. Not this one 
… “Hipólito” had takes, was filmed on the National Stadium’s tribune, had two children as actors, a 
script, an action plan to build on the spot and it didn’t had illumination because we were using 
natural light. I ended up putting aesthetically together the different set ups so they could correspond 
to what I wanted to say. Mainly the close-ups of the looks between the characters were set up to 
densify that seduction game. It is exactly with the camera, the second look, that a whole other 
narrative, non-existing at the bottom, can be built. Otherwise it would be only two children playing 
the blind man’s bluff game, after that she sulks, go to him, etc. And, for example, the drool when they 
play the flute; the drool was not planned, it just happened because we filmed for hours, the children 
started to drool and I used that to an erotic game that effectively doesn’t exist. It is exactly the set ups, 
the way of filming and the various situations that makes us believe that there is a seduction and erotic 
game between those two children that didn’t exist in reality. There was only me and Catarina 
Campino filming. 

Why did you chose specifically to this video the Greek language?
Because it is the tragedies language and for a conceptual matter that it is to have the ideal contempo-
rary language to say that text. I wanted also give the spectator the choice of opting for image or text. 
The legends are also part of the play, they are not there just because people do not understand Greek, 
of course is that also but, on the other hand, the text is part of the work. 

What is the relation of this work with the Popular Art Museum? 
The play establishes a strong relation with this space because this Museum was built to the Exposição 
do Mundo Português (Portuguese World Exhibition) of 1940 and I use two children dressed with the 
Mocidade Portuguesa garments and filmed at the national stadium, a public work of the same time. 
On the other hand, theatre has always been made to the people and, as definition, a way of Popular 
Art.

Aberto de quarta a Domingo
Quartas a Sextas 10h -18h
Sábados e Domingos 10 -13, 14h -18h
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