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Rita Lougares. Julian, é um prazer e 
uma honra apresentar uma exposição 
sua no nosso Museu. Antes de mais, 
agradeço-lhe muitíssimo pelo trabalho 
árduo ao longo do último ano, pelo 
trabalho magnífico que levou a cabo 
aqui. Também gostaria de dizer que 
é uma pena que a inauguração e o 
período de apresentação da sua expo-
sição coincida com estes tempos difí-
ceis que vivemos. Mas estou segura de 
que num futuro muito próximo (assim 
espero), se as pessoas tiverem sentido 
de responsabilidade, possamos reabrir 
a exposição — e então o Julian regres-
sará a Lisboa, e logo faremos uma 
inauguração a sério, tal como merece.
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Julian Opie. Obrigado.

RL. Esta é a sua primeira exposição 
em Lisboa, e decidiu apresentar mui-
tas esculturas e trabalhos no exterior 
do Museu. Temos estas três fantásticas 
figuras [a apontar para Mark 1, Kiri 1, 
Sonia 1] na praça do mosteiro, mas há 
outras nos pátios e jardins do Museu. 
Podia falar-nos da decisão de instalar 
estas obras aqui?

JO. Bem, a Rita lembra-se com cer-
teza de quando vim cá há coisa de um 
ano, quando me convidou para fazer 
a exposição. Tirei algumas fotografias, 
observei o local, tentei imaginar de 
que forma as minhas obras poderiam 
encaixar na galeria, de que forma 
podia aproveitar os espaços dispo-
níveis. Acho sempre que, se conse-
guirmos extravasar a exposição dos 
espaços que se lhe designam — para 
os corredores, para o convite, para a 
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capa do catálogo, talvez para fora do 
museu, na rua —, encontramos uma 
forma mais convidativa e inclusiva de 
se realizar a exposição. Isto significa 
que ganho espaço para os meus tra-
balhos, o que é uma vantagem para 
mim, mas também gosto de não ter 
sempre um cubo branco como pano 
de fundo das minhas peças. Este é um 
ambiente sossegado e limpo, fantástico 
para se olhar a arte, mas não é… como 
o resto da vida — está removido do 
resto da vida. Se conseguirmos sair 
para o espaço real, com as bicicletas 
vermelhas e as pessoas com sacos das 
compras, parece haver uma melhor 
comunicação. E que sítio melhor do 
que a praça diante de um dos edifí-
cios mais belos que já vi! Acho que os 
Jerónimos são uma peça arquitetónica 
lindíssima…

RL. E é uma ótima forma de começar.
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JO. É uma ótima forma de começar. É 
uma localização icónica, e fico muito 
feliz por a Rita me ter dado a oportu-
nidade de expor as obras aqui mesmo. 
Bem, quando vim cá pela primeira 
vez, vi a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jerónimos, e isto está refletido na 
exposição.

Kiri 1. (2019), Mark 1. (2019), Sonia 1. (2019)
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RL. O nosso edifício até foi cons-
truído com o mesmo tipo de pedra 
que o mosteiro, o que cria um parale-
lismo entre os dois.

JO. Pois, e tentei dar eco a essa 
questão com os plintos, que também 
ecoam as bases das bandeiras, no lado 
do rio. Esta praça dá uma noção de 
altura e espaço fantástica… Os plin-
tos não são assim tão grandes, mas, 
estando lá no alto, dão-nos uma noção 
de escala.

RL. Sim, têm presença. Avançamos?

[avançam]
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RL. Aqui, o Julian usa o movimento. 
O movimento é importante para si, 
não é?

JO. Sim, tal como captar o movi-
mento dos visitantes quando eles 
entram. Costumo pensar que, com um 
filme, a plateia está sentada — imóvel, 
estática —, e o que se experiencia é 
uma imagem bidimensional projetada. 
Mas é diferente com a arte. A arte 
envolve-nos fisicamente; somos nós 
que nos movimentamos, que tomamos 

Sonia, Elvis, Elena, Paul. (2019). RC
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essas decisões. E a arte está à nossa 
volta: olhamos para a direita e vemos 
uma coisa, olhamos para a esquerda, 
seguimos em frente. Tento jogar com 
isto e fazer com que se torne uma 
parte importante da experiência. 
 Ora, vimos uma obra ali em baixo, e 
depois temos de andar um bocadinho; 
quando subimos as escadas, embora 
seja pequena, a escultura [Sonia, Elvis, 
Elena, Paul] chama-nos a atenção 
com o brilho dos seus LED, como 
se se tratasse de um sinal de trânsito. 
Quase parece um símbolo que nos 
diz «Venham, venham por aqui. Há 
mais arte para ser vista, por aqui.» 
Escolhi uma obra que inclui um dos 
meus filhos e outras pessoas que con-
videi para irem ao estúdio. Filmei-as 
a correr, transformei a filmagem 
numa série de desenhos, animei-os e 
exportei-os para um programa que me 
permite dar-lhes movimento à volta 
desta espécie de caixa sinalética de 
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trânsito, que também imita uma está-
tua antiga. Esta zona [gesto abrange a 
praça] parece um pouco um anfiteatro 
romano — dá-nos uma noção de 
escala e de história. A coisa mais natu-
ral de se ver aqui seria uma estátua 
num plinto enorme — tipicamente, 
teríamos um rei a cavalo, ou um mili-
tar famoso —, mas neste caso encon-
tramos apenas pessoas normais.

RL. Então, vamos dar uma vista de 
olhos ao jardim antes de entrarmos na 
exposição.

[avançam]
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JO. Portanto, quando estou a fazer 
uma instalação, penso constantemente 
nos pontos de entrada e na primeira 
impressão. Aqui, mal chegamos e 
olhamos — novamente — para o 
mosteiro, vemos que o posiciona-
mento de uma das obras, à medida 
que avançamos, confere uma sensação 
de movimento às esculturas, como se 
elas próprias se estivessem a mexer.
 Depois, temos uma obra de data 
anterior, Towers 1: fi-la há cerca de 

View of the installation at 
Museu Coleção Berardo's Jardim de Água
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dois anos, creio eu, e entra em diá-
logo com uma série de trabalhos que 
realizei já há algum tempo, nos anos 
noventa. Mas encontrei esta forma de 
revitalizar a conversa. Do ponto de 
vista da apresentação, são caixas ape-
nas, mas a camada de pintura remete 
obviamente para algum género de 
edifício. Felizmente, até temos escritó-
rios modernos no topo daquela colina.

Towers 1. (2018)
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RL. Ficam muito bem. Gostava de 
ficar com elas. Durante muito tempo. 
[risos]

JO. Veja lá que está a dizer isso à 
frente das câmaras… [risos]

[avançam]
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JO. Aqui, jogo com o desenho, a 
bidimensionalidade, a tridimensiona-
lidade, aquilo que é plano, aquilo que é 
real, aquilo que se sugere. Temos cinco 
corvos [Crows]…

RL. Joga com a complexidade do 
nosso mundo, com o que é virtual e o 
que é real.

Crows. (2018)
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JO. Pois, gosto de ir buscar as coisas 
que vejo à minha volta, sejam pessoas 
a caminhar pela rua do meu estú-
dio ou os corvos que vejo no parque 
quando vou trabalhar. Vejo a forma 
como se movimentam, e tento imagi-
nar de que forma poderia produzi-los 
e dar-lhes um sentido de realidade…

RL. Têm um ar muito real, de facto. É 
incrível.

JO. Obrigado. Na verdade, estão 
baseados apenas em quatro ou cinco 
movimentos animados. Ao usar para 
cada um deles um programa cujo 
algoritmo que percorre essas séries de 
movimentos de forma aleatória, eles 
parecem estar vivos, parecem ter auto-
nomia — pelo menos, espero que sim. 
[sorrindo]

[avançam]
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RL. Estas esculturas [apontando] têm 
nomes?

JO. Têm nomes, sim, mas, uma vez 
que são transeuntes, não sei quem são. 
Portanto, não têm nomes como Rita e 
Julian — acho que aquele [apontando] 
é o Water bottle [Garrafa de água], a 
Hairband [Bandolete], o Hat [Chapéu], 
o Headscarf [Lenço de cabeça]… Dou- 
-lhes um nome que diríamos se 

Water bottle (2018), Hair bun (2018),
Head scarf (2018), Split dress (2018)
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estivéssemos a tentar descrevê-los a 
alguém.
 Estas pessoas foram fotografadas na 
Austrália — fiz lá uma exposição há 
uns anos. Contratei um fotógrafo para 
fotografar pessoas a andar pela rua.

RL. O Julian costuma fazer isso.

JO. Costumo fazer isso, já o fiz várias 
vezes. Julguei que fosse interessante 
ver como as diferentes formas de 
apresentação nos diferentes países 
seriam transpostas em desenhos sim-
plificados. Enfim, estes jovens têm 
obviamente um estilo casual.

RL. Nota muitas diferenças entre 
países?

JO. Sim, nota-se. Fiz uma série em 
Nova Iorque, outras em Boston, em 
Tóquio, em Seoul, em Bombaim. 
Em Bombaim, apanham-se saris 
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fantásticos e chinelos; em Boston, há 
muita roupa desportiva casual; Nova 
Iorque é um pouco mais sofisticada.

RL. Fotografou aqui, em Lisboa?

JO. Não, não fotografei. Entretanto, 
fugi um pouco desta ideia de visita 
turística. De momento, estou a tra-
balhar noutro projeto, que veremos lá 
em baixo, que é fotografar pessoas nas 
mesmas localizações, só que em dife-
rentes alturas do ano. Ficamos com 
roupa de verão, roupa de inverno — e 
isto dá-me outro género de lingua-
gem, outras paletas, outros estilos.

RL. Vamos entrar?

JO. Sim, que está a ficar frio.

[dentro do Museu]
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JO. Então, como dá para ver, instalei 
aqui um conjunto de seis ecrãs LCD. 
Uso com frequência este género de 
ecrã; na minha juventude, não con-
seguíamos dar movimento a coisa 
alguma sem usar tecnologias pesado-
nas, mas estes ecrãs são tão finos e tão 
brilhantes, que quase parecem uma 
pintura.

RL. São ótimos. Acho que são um 
ótimo início para a exposição.

Coloured Runners 1–6. (2020). RC
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JO. Obrigado. Estas pessoas estão a 
correr, mas não de forma atlética — 
estão mais a correr como se estivessem 
atrasadas para um compromisso. Pedi 
a alguns conhecidos que corressem 
assim, que fizessem um movimento 
ligeiramente mais abstraído do que 
aquele de um caminhar normal, algo 
um pouco mais ativo.

RL. Parece que estão a dar uma cor-
rida pela manhã.

JO. Sim, talvez a correr, ou talvez a 
atravessar a passadeira, mostrando 
alguma consideração para com os con-
dutores. Dá uma dinâmica mais forte 
e um movimento ligeiramente mais 
abstrato que eu queria usar.

Coloured Runners 1–6. (2020). RC
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RL. Esta foi uma das primeiras obras 
que instalámos. E, na semana passada, 
quando o Museu ainda estava aberto, 
as pessoas entravam e ficavam por 
aqui durante algum tempo a olhar 
para as peças. Acho que é um ótimo 
começo. 

JO. Tive uma certa atenção ao 
período de observação. Queria uma 
obra pela qual os visitantes não se 
detivessem tempo demais, já que 
temos toda uma exposição para ver. 
É um género de introdução pela qual 
passamos e na qual vemos várias 
personagens.

[entram na exposição]
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RL. Esta é a primeira sala, e aqui 
temos esta fantástica parede com pes-
soas. As pessoas, creio eu, são o tema 
central da sua obra, embora também 
inclua na exposição animais, edifí-
cios… Tem alguma mensagem em 
particular que queira transmitir aos 
nossos visitantes, ou trata-se apenas 
de uma necessidade — uma forma de 
ver o mundo, a forma como explora o 
mundo?

New York Crowd. (2019),  
Street 2 (2019), Street 3. (2019). RC
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JO. Creio que seja a segunda opção…

RL. Também acho que sim, mas que-
ria a sua confirmação. [risos]

JO. Explorar, experimentar, desenhar, 
jogar: são estas as coisas que adoro 
fazer e que dou por mim a fazer. As 
pessoas põem-se à frente de qualquer 
coisa e pegam imediatamente na 
câmara para tirar uma fotografia. E 
essa ideia de querer… alguma coisa 
daquilo que se vê — alguma envolvên-
cia, qualquer coisa que se possa fazer 
com isso; não só o ato de olhar, mas 
algo mais do que isso — sempre foi 
algo que eu senti na minha observação 
do mundo. Sempre quis agarrar aquilo 
que vejo e interagir, comunicar, brincar 
com isso.

RL. Às vezes é difícil ver tudo, pelo 
que temos de refletir bastante para 
entender as coisas. Falamos agora de 
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uma coisa que julgo importante no 
seu trabalho. Recorre a muitas tecno-
logias, muitos media — o Julian pinta, 
desenha, fotografa, usa o vídeo, LED, 
tudo. Esta diversidade de tecnologias 
e técnicas é importante na sua obra? 
Acredita que cada uma pode trazer 
um novo significado aos seus traba-
lhos? Podia falar-nos disso?

JO. Para mim, tanto as formas de 
desenhar, as tecnologias do desenho, 
como aquilo que se desenha são parte 
integral da linguagem da arte. Na ver-
dade, até se podia dizer que a temática 
aqui é tão óbvia, que quase perde a 
relevância. Quer dizer, a Rita está aqui, 
e eu também, e estas pessoas [apon-
tando para New York Crowd] são tal 
e qual como nós. A Rita está vestida 
com cores fantásticas; eles têm cores 
que eu seria capaz de usar. A temática 
é o mundo à nossa volta, que reco-
nhecemos e com o qual conseguimos 
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identificar-nos rapidamente. Não 
desenho tigres nem girafas porque 
não fazem parte do meu mundo — eu 
desenho vacas e gatos.

RL. O Julian vive em Londres, ou 
perto de Londres, pelo que se inte-
ressa mais pela cidade, pela vida 
normal.

JO. [concordando] Portanto, essa 
paleta permite-me jogar com todas 
as possibilidades do desenho, da 
tecnologia, de como fazer alguma 
coisa — de como apresentar alguma 
coisa com escala. A Rita convidou-
-me para fazer uma exposição nesta 
galeria, com esta paredes incríveis de 
oito metros de altura; com isto, pude 
levar o projeto a uma escala que nunca 
tinha explorado. Mas também quis 
voltar a estes trabalhos [aponta para 
Street 2], que são parecidos, mas fei-
tos de alumínio — como a Rita diz, 
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está mais próximo da escala dos seres 
humanos. Portanto, sim, podemos 
pensar em pessoas quando olhamos 
para isto, mas também em escala: a 
escala dos nossos corpos e o movi-
mento. Para isto, investiguei — como 
faço normalmente — a arte antiga, 
túmulos egípcios e templos romanos, 
a apresentação das imagéticas, como 
dialogam com o corpo humano e com 
o edifício, como põem a arte e a ima-
gética entre o humano e o edifício — 
com pedra, tinta, arquitetura.

RL. Sim, o Julian traz todos os 
géneros de arte — arte antiga, arte 
moderna —, traz tudo para a sua obra 
de uma forma muito contemporânea.

JO. Uso tudo isto como forma de 
entender e aprender sobre o mundo, 
mas também como uma referência. E 
depois temos esta peça, que tem todos 
os lados pintados — como o ara pacis 
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do Imperador Augusto, em Roma, um 
templo à volta do qual temos de andar 
para ver as pessoas a andar à volta do 
templo, esculpidas na superfície.

RL. E convidamos os nossos visi-
tantes a fazer isso precisamente. 
Começamos nós?

JO. [andando à volta da peça] Ora, à 
medida que vamos andando à volta, 
vemos que a tecnologia procura acom-
panhar as esquinas da peça e mostrar 
as figuras, que são feitas de alumínio. 
Neste caso, são pessoas de Boston; 
estas [aponta para Street 3], acho que 
são de Londres.

RL. Culturas diferentes, portanto.

JO. Culturas diferentes, mas ao 
mesmo tempo um método de cons-
trução muito diferente. Aqui, dei 
cor e saliência à linha; ali, a linha é 
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preta, e as cores estão por dentro — 
a linha preta é escavada. Portanto, 
jogamos com o olhar e com a leitura, 
com a forma como entendemos uma 
imagem.

[avançam] 
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JO. Para isto, pensei: passo muito 
tempo em museus (a minha família 
bem reclama) [risos] — em particular 
o British Museum, e alguns museus 
na cidade onde cresci —, e sempre 
me agradou muito aquela estranha 
mistura cultural de olhar para coisas 
antigas em museus modernos, fre-
quentemente em plintos, num espaço 
que é tudo menos antigo. Assim, 
procurei apresentar estas esculturas de 

Cow. (2020), Pigeons. (2020), Deer 3. (2020),
Dog 1. (2020), Ibis 2.(2020), Cat 1. (2020),

Donkey 1. (2020)
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animais bastante normais que encon-
traríamos nos nossos quintais.

RL. Mas ao mesmo tempo são muito 
modernos, muito estilizados. Temos 
aqui todos estes animais — animais 
vulgares. Dizia-me há pouco que este 
é o seu gato.

JO. Esse é o meu gato. Este é um cão 
de que tomamos conta no verão; este 
é um veado do parque ao pé da nossa 
casa — apareceu-nos no jardim. O íbis 
é um bocadinho mais exótico. Gosto 
muito de íbis — são fantásticos —, 
e os egípcios gostavam muito de 
desenhá-los. Acontece que temos um 
pequeno jardim zoológico ao pé da 
nossa casa que, por acaso, tem um íbis.

RL. E notamos novamente uma dife-
rença de escala nestes animais. 
 Temos aqui este friso magnífico 
com pombos a andar e saltitar para 
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trás e para a frente. O movimento é 
importante no seu trabalho, transmitir 
aos visitantes a experiência de que 
algo está vivo? São reais ou são vir-
tuais? Esta experiência é importante 
para si?

JO. Há pouco tempo, passou pelo 
meu estúdio uma pessoa — um cura-
dor francês muito simpático — que 
disse: «Oh, é tão estranho. Parece que 
a pessoa ou o animal real está detrás 
do ecrã.» E gostei mesmo muito dessa 
ideia. Talvez como se fosse uma som-
bra. Se virmos uma sombra de alguém 
com uma arma, ficamos assustados, 
porque interpretamos a situação 
como se fosse real. Escrevi no catá-
logo — acho eu — que, quando estou 
a voltar para casa, tenho na frente da 
bicicleta uma luz que projeta preci-
samente a imagem de uma bicicleta 
na estrada — e as pessoas desviam-se 
[desvia-se] quando a veem! É só uma 
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imagem, mas, como se mexe, como 
é de uma bicicleta, o nosso cérebro 
interpreta-a como se fosse realidade. 
Portanto, a minha forma de trabalhar 
é brincar com o modo como interpre-
tamos o mundo.

RL. Sim, porque a forma como eles se 
mexem é mesmo… como eles são.

JO. Sim, passámos muito tempo a 
olhar para imagens. Construímos 
uma plataforma de madeira para os 
pombos andarem e nós conseguir-
mos filmá-los de lado — e foi este o 
resultado. E os pombos são os animais 
mais modestos que existem. Ninguém 
liga muito aos pombos; eles estão em 
todo o lado, as pessoas enxotam-nos. 
Mas julguei que fazer este friso gran-
dioso, quase romanesco, com estes 
pássaros constituiria um contraste 
interessante com a modéstia de um 
pombo.
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RL. Uma vez mais, esta mistura entre 
o antigo e o moderno que tão bem 
combina no seu trabalho. Falou do 
catálogo, que já foi finalizado. Creio 
que seja uma peça muito importante, 
já que não se trata de um catálogo 
normal. Nele, podemos ver a sua 
obra, mas também podemos ler o que 
o Julian pensa sobre as suas peças e 
sobre a forma como pensa e produz. 
É um objeto muito importante para 
quem quiser conhecer o seu trabalho.

JO. Ora, obrigado. Queria fazê-lo um 
pouco ao jeito deste nosso percurso — 
quase como se deambulássemos pelo 
livro e houvesse uma voz-off a explicar 
certos pensamentos e ideias sobre o 
trabalho. Há muitas imagens que não 
contêm qualquer informação sobre o 
paradeiro da peça ou os materiais que 
a constituem; ao invés, temos apenas 
uma conversa acerca do que pensamos 
sobre pombos, ou…
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RL. É um livro invulgar.

[avançam]
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Walking in London. (2019). RC
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JO. Este é um grupo de pessoas mais 
velhas que filmei há coisa de cinco 
anos. Passaram pela rua do meu estú-
dio, e paguei-lhes para entrarem e 
serem filmados a andar numa passa-
deira elétrica. Até sabemos os nomes 
delas, na verdade: Danielle, Luca. 
Volta e meia, eles até passam pelo 
estúdio para saber como é que as coi-
sas andam a correr.

[avançam]
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JO. Já vimos metade da exposição, e 
senti que neste ponto seria importante 
ter uma sala mais tradicional, com 
pinturas na parede, algum espaço, 
tempo para abrandar. Ainda falta uma 
sala, e, dada a dinâmica da exposição, 
acredito que as pessoas já viram bas-
tante — já têm uma ideia daquilo de 
que estou a falar.

RL. Até porque, de seguida, verão 
uma sala completamente diferente.

Dave, Teresa, Mark, Padmini 1. (2019),
Old Street May 1. (2020). RC
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 Há algo que gostaria de mencio-
nar antes de seguirmos para a última 
sala da exposição. Os seus desenhos 
são muito clean, muito puros, muito 
estilizados. À primeira vista, julgamos 
que são muito simples, mas não é o 
caso. Têm uma grande complexidade 
e atenção ao detalhe. Cada pessoa é 
diferente. São muito concisos, porém. 
Mas, quando analisamos a sua obra, 
a meu ver, não é só o grafismo que 
importa: também importa a cor. O 
Julian usa cores de tonalidades fan-
tásticas. Lá fora, vimos mais preto e 
branco; aqui, temos muita cor. Quão 
importante é a cor para si?

JO. A cor vai e vem no meu traba-
lho. Nesta sala, está muito presente, 
como dá para ver. Um apontamento: 
gostaria de referir que não creio que 
invente coisa alguma. Não invento 
a simplificação dos desenhos, não 
invento as cores; nunca fui muito bom 
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a ter ideias novas, minhas. O que faço 
aparenta-se mais com o trabalho de 
um chef: pego nas coisas e brinco com 
elas — corto-as aos bocados e mistu-
ro-as. É esta a minha abordagem para 
com a arte. Portanto, a forma como 
as pessoas são desenhadas aqui deriva 
exatamente da forma como as pessoas 
são representadas no mundo. Se olhar-
mos para uma porta de WC, vemos 
um símbolo para homens e outro para 
mulheres. Trata-se de uma linguagem 
internacional que reconhecemos ime-
diatamente. Então, olhei para sinais 
gráficos, sinais de trânsito, símbolos de 
todo o mundo e desenvolvi uma forma 
de desenhar que recorre a essa lin-
guagem. Quando vemos estas pessoas 
[apontando para uma parede LED], não 
julgamos que seja um desenho feito 
à mão. Parece mais o logo de uma 
grande empresa ou uma coisa assim. É 
algo que eu vou buscar às ruas e a que 
dou este uso particular.
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 E é a mesma coisa com as cores. As 
cores desta sala, em particular, vêm do 
mundo dos sinais de segurança. Temos 
aqui um extintor [aponta], e se olhar-
mos para o sinal por cima dele vemos 
que é branco e vermelho. Gosto deste 
uso da cor que é… prático. Sabemos 
que o vermelho está live, e que o azul 
é neutro.
 Por exemplo, temos esta peça 
[aponta], que é nova — na verdade, 
ainda estava a trabalhar nela quando 
o ecrã chegou cá ao Museu; o meu 
assistente estava a reprogramá-la para 
funcionar de forma ligeiramente dife-
rente. Quando a pessoa da esquerda, 
o Mark, foge, volta depois a entrar 
no ecrã com outra cor; e ali está a 
Padmini, a minha filha, que sai e 
depois volta a entrar com outra cor.
 Shakespeare disse qualquer coisa 
como: «Embora não seja naturalmente 
honesto, às vezes sou-o, por acaso.» Eu 
não sei exatamente como fazer uma 
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obra de arte, mas sei preparar uma 
conjuntura em que as coisas possam 
acontecer. 
 Ora, aqui só temos preto, branco, 
amarelo, azul, verde e vermelho. São 
estas as cores puras possíveis. Tenho 
quatro pessoas e um fundo, o que me 
deixa uma cor de sobra. Está sempre 
uma cor à espera em cada um, que 
agora é o amarelo [apontando]; agora 
está outra à espera, que é o verde.

Kiri, Shuja, Amelia, Clive 2. (2019),
Old Street May 2. (2020). RC
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RL. É importante que mencione esse 
aspeto. É possível que este pormenor 
não seja evidente para os visitantes à 
primeira vista.

JO. Quanto às pinturas, fico com uma 
sensação de estranheza quando entro 
nesta sala. Uma vez que estas estão a 
mexer-se [aponta para um lado], quase 
esperamos que estas [aponta para o 
outro] também se mexam. Mas é uma 
tecnologia diferente — e vem dos 
aeroportos. Quando vou de viagem, 
vejo aqueles grandes sinais que nos 
mostram o caminho para a zona das 
partidas, que me parecem ter uma 
qualidade quase resplandecente, como 
os vitrais de uma igreja medieval.

RL. [concordando] Vamos para a 
última sala?

[avançam]
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JO. Ora, estamos na última sala da 
exposição. Quando vi o espaço pela 
primeira vez, fiquei a pensar numa 
forma de evitar a sensação de che-
garmos ao fim da exposição — [neste 
ponto] temos de dar meia-volta e sair 
por onde viemos. Tinha de ser alguma 
coisa surpreendente, um bocadinho 
diferente.

RL. Caminhemos como os visitantes 
o fariam.

Portuguese towers. (2019)
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 Acho que o Julian fez um trabalho 
fantástico nesta sala. E compreendo: 
é difícil, é a última. Mas também é 
importante que saiamos daqui com 
uma ótima impressão. Aquilo que me 
agrada aqui é que foi capaz de incor-
porar no espaço uma parte da nossa 
cultura, uma vez que se inspirou nas 
nossas torres — em torres portugue-
sas. Há aqui tantas! E conjuga-as com 
o teto altíssimo — 18 metros de altura 
é muito. Também temos a leveza des-
tas telas, e ouvimos os sinos a tocar: 
tudo isto nos deixa uma impressão 
muito, muito forte. Podia falar-nos um 
pouco deste trabalho?

JO. Obrigado. Bom, tento sempre — 
como falámos há pouco — envolver 
a presença física do espectador nas 
peças. Não se trata meramente de 
estar parado à frente de uma tela ou 
uma pintura e olhá-la; trata-se de des-
cobri-la e andar à volta dela, conhecer 
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uma imagem através do corpo e dos 
sentidos. Esta obra convida-nos, quase 
como se fôssemos um turista, a deam-
bular em torno da peça e a assimilá-
-la. Passei uma semana a viajar por 
Portugal depois de a Rita me convidar 
para fazer a exposição, tendo-me 
primeiramente inspirado na Torre de 
Belém e nos Jerónimos. Comecei por 
aí, e depois pensei «OK, preciso de 
mais torres», pelo que peguei no carro 
e passei uma semana no Norte do 
país em busca delas. E depois voltei 
e desenhei 14, que me pareceu um 
número suficiente para encher esta 
sala. Também tive a oportunidade 
de conhecer a arquitetura e algumas 
localidades de Portugal, o que foi uma 
ótima forma de experienciar e desco-
brir mais coisas sobre arquitetura.

RL. Nós andamos, e as torres mexem-
-se connosco.
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JO. Cada uma está suspensa por um 
só fio — nunca tinha experimentado 
isto — para poder girar. Também 
reparo muitas vezes que, quando esta-
mos num museu, só ouvimos o baru-
lho dos sapatos das pessoas, e o som 
das câmaras dos telemóveis ao tirarem 
fotografias. E este [apontando em 
redor] é um som ligeiramente melan-
cólico, não muito agradável. 
O som é outro meio através do qual 
conhecemos o mundo, assim como o 
movimento e a imagem. Tento fre-
quentemente encontrar forma de inte-
grar o som numa lógica semelhante à 
da peça.
 A obra recorre aqui de forma arbi-
trária a pessoas e cores diferentes. 
O que fiz foi pegar no som de um 
só sino, encontrar notas diferentes 
e, depois, arranjar um algoritmo que 
as toca em alturas aleatórias. Dá a 
impressão de que estão pessoas em 
cada uma das torres a tocar os sinos 
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desvairadamente, o que cria esta sen-
sação de melodia arbitrária — que 
é algo que se ouve frequentemente 
quando passeamos pela província. Na 
verdade, estes sinos vêm de Oxford, 
em Inglaterra, que foi onde cresci. 
Isto foi parte da minha infância em 
Oxford, ouvir todas as torres a tocar 
ao domingo — um som ligeiramente 
melancólico, mas também atmosfé-
rico. Portanto, é possível que, quando 
aqui entrar, o visitante repare nisto 
em particular — «Ah, são os sinos 
das torres» — e depois se aperceba de 
que têm que ver com isto [aponta em 
redor].
 Penso que construímos a nossa 
imagem do mundo através dos sen-
tidos: da visão, do toque, do som. 
Quando olhamos para estas peças, que 
se tratam meramente de telas de nylon 
estampado, assimilamos a escala, a 
imagem, o som do sino — talvez tudo 
isto em conjunto nos dê uma sensação 
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semelhante ao prazer de passear em 
vilas medievais e desfrutar da arquite-
tura respetiva.

RL. E é um espaço de meditação, 
silencioso…

JO. Sim, e até nos podemos escon-
der, como se estivéssemos a jogar às 
escondidas [risos]. E estas peças, assim 
como a parede do início, são em certo 

Portuguese towers. (2019)
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sentido peças temporárias, feitas espe-
cificamente para a exposição. É raro 
encontrar uma sala tão alta como esta, 
que me permite uma escala maior do 
que a do estúdio. Aí, falamos de mais 
ou menos dois metros e meio, talvez 
três, mas depois a porta não é grande 
o suficiente. Se eu fizer uma exposi-
ção só com trabalhos desta dimensão, 
pode ficar um pouco… aborrecida — 
sala atrás de sala com a mesma relação.

RL. Não, não. É perfeita para acabar a 
exposição.
 Julian, tenho de lhe agradecer 
novamente esta magnífica exposição. 
E espero que muito, muito em breve 
possamos reabrir o Museu, que está 
agora fechado, e que as pessoas pos-
sam visitar-nos e ter a fantástica expe-
riência de ver o seu mundo, as suas 
obras, esta exposição através do seu 
olhar. O Julian estará por cá quando 
reabrirmos a exposição, e nessa altura 
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faremos uma inauguração a sério; até 
lá, porém, tenho de lhe agradecer e 
pedir que se mantenha em segurança.

JO. Obrigado. E agradeço o convite 
para a exposição; agradeço ao Sr. 
Berardo que tenha disponibilizado 
este Museu fantástico; e agradeço à 
Galeria Mário Sequeira o apoio finan-
ceiro e pela ajuda na montagem da 
exposição — a galeria que me repre-
senta em Portugal, sediada no Norte. 
Foi uma experiência entusiasmante. 
Estou ansioso por ver gente nestes 
espaços.

RL. Sim, espero que sim. Muito, 
muito em breve.

[fim]
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A sua opinião conta para o desenvolvimento deste 
projeto. Se tiver interesse em novas publicações neste 

âmbito, preencha o inquérito de satisfação online 
sobre a Coleção Livros de Bolso, disponível  

aqui.
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