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A

A — Rede social Hei! ou Aleluia! ou Alfa, ou ainda outras 
milhentas hipóteses. Um dos temas recorrentes desta rede é a 
discussão do seu significado, assim como de teorias de 
conspiracção por detrás da sua criação.

Abductus/Abdução — Num sentido para-ciêntifico 
(provavelmente erróneo) é o recurso a traduções selvagens, à 
liberdade interpretativa, à re-(des)-contextualização. Só a 
abdução é que propicia «visões do concreto» adequadas, 
eventualmente plurais, no espírito infantil de colocar hipóteses 
de formular um "e se…", ou "talvez". A realidade não é «uma» 
— ela é formatada pelas visões, derivadas da abdução, das 
conjecturas, em momentos muito concretos (chamemos-lhe 
lucidez, iluminações, epifanias, exercitação lógica, etc.). Do 
ponto de vista lógico é uma das três formas de inferência, 
juntamente com a dedução e a indução: é um tipo de raciocinio 
que, a partir da descrição de um estado de coisas, leva a 
formular hipóteses que podem vir a explicar tais factos a partir 
de parte da informação disponível.

Abelardo — Uma variação do nome de Abel (Hebel), que quer 
dizer o mesmo que Nihil, nada, vaidade, Nemo, pó, poalha. A 
figura, que foi cultor da dialética e amante de Heloísa, faz parte 
da cadeia teológica que passa do Génesis ao Eclesiastes, 



desaguando nos Oceanos habitados pelo Capitão Nemo (ver 
entrada com este nome). A resposta do cantor-filósofo 
Abelardo a S. Paulo, levou um milénio. Leon Bloy, e, por seu 
intermédio, Borges, farão variações do videmos nunc per 
speculum in ænigmate passado quase dois milénios da sua 
redação, desconhecendo a variante de Abelardo, nihil videt in 
speculo, nihil in ænigmate. Sóniantónia fará deste tema a sua 
obra visual mais bem sucedida, que foi exposta na exposição O 
Riso dos Outros. Uma ângustia de fundo substiste, e o enigma, 
esse estreitamento, vai na aragem. Abelardo é assim mais que 
uma ponte entre enigmas: é o lugar onde a correspondência 
amorosa-filosofal pode questionar tudo, e onde o nada de deus 
é o nada do amor, com ou sem testículos.

Abel Bardot — Tendo crescido num atelier de luthiers 
flamengos, em casa de seu tio Von Aachen, Bardot acabou por 
aprender alaúde e mais tarde veio a estudar em Basel com 
Hopkinson Smith, tendo-se especializado em guitarra barroca 
espanhola e francesa. Durante duas décadas deu concertos, 
workshops, tocou em diversas formações de música antiga, fez 
gravações, casou-se meia dúzia de vezes, a última das quais 
com um instrutora de cães russa de porte altivo, Irina 
Ivanovitch. Foi graças ao tweeter que se converteu em artista e 
cozinheiro, dupla actividade, que é acompanhada de um rigor 
lógico e de argumentação condensada. A sua actividade 
artística é extremamente politizada, e as suas performances 
gastronómicas são megalómanas e opíparas.



Acácia — Novela de ambiente colonial. A heroína é uma espia 
da primeira guerra mundial. O destino fá-la viajar de comboio 
constantemente onde lê romances, em particular a Anna 
Karenina. É sexualmente obcecada por orelhas. Assassina, 
trama, engendra intrigas, amotina-se, mutila-se. Acaba na 
Indochina, rica, casada com um general corrupto.

Academia — «Por uma Academia centralizada e corrupta» (M. 
Vieira).  Ou, por paradoxo, a própria Academia de Vanguarda. 
(vêr Acavanlis)

Academismo — Deformação e degradação do espírito da 
Academia seiscentista, com a consequênte seriedade, 
burocracia, devoção.

Acavanlis — Academia de Vanguarda de Lisboa formada por 
Pedro Portugal, Pedro Proença, Renato Ornato, Fernando 
Brito, Manuel Vieira, Sandralexandra e Bernardette 
Betencourt, especializada em impulsionar actividades de 
vanguarda, de neo-vanguarda e de neo-neo-vanguarda, e 
também designada como World Avantgarde Foundation (Waf 
ou wafwaf). Ao contrário de muitos vanguardistas que 
estigmatizam a Academia como uma coisa passadista, 
reaccionária, retrospectiva, a Acavanlis tem um conhecimento 
histórico fresco e sabe que as Academias nasceram de impulsos 
vanguardistas, conviviais e de partilha (sensual, muitas vezes 



ébria) e de experimentações.  A Acavanlis, situada durante um 
par de anos numa ala da antiga biblioteca da Escola Politécnica 
de Lisboa (então degradada), publicou uma série de panfletos 
com a chancela Van Print e livros com a chancela Waf Books.  
Dos primeiros destacam-se os seguintes: Rodrigo Mudo, 
Censuras e silênciamentos; Valter Maria, Arquitectones 
(Confuzoins Desnaturadas) ;  Bernardette Bettencourt, Puezia;  
Jorge Judas, Musika Hyperdeterminada (Kaumposisoens);  Vasco 
Melo, Impaciência Conceptual; Sílvio Leão, Irrelevâncias Pueticas;  
Rogério Barros, Maracas Bêbadas;  Dario Alberto, 
M a t h e m a t i s m o s Y n t y m o s ; Jú l io Pont inha , O c a s o s ;  
Sandralexandra, Paixonetas; Boris Franco, Ensaios Pandémicos;   
Aldo, Postformance;  Anu Gama, Proxa;  Mishemishe Ikária, 
Sonoplasticinas; Jerónimo dos Passos, Poetyca. Na chancela Waf 
Book é importante a colecção PIAM (vêr entrada com este 
nome).

Acaso – O acaso é aquilo que se faz necessidade. O acaso é a 
predeterminação de todos os acasos.

Ada — Aperaltada, Tresmalhada, Catrapiscada, Bacalhoada. 
(BB)

Adão Zimbro — Conhecido no meio artístico portuense como 
O Druída, grande comilão, lider da banda pop revivalista Os 
Gadelhudos, colaborou circunstâncialmente nos anos 90 com o 
grupo feminista Tampax Girls, musicando e interpretando 



poemas de Sóniantónia e Rosa Davida. Um acidente cardíaco 
inviabilizou o resto da sua carreira. Morreu em Braga a 15 de 
Março de 2018.

Adélia Rosa — Pintor naif alentejano inventado por M. Vieira 
em 1985, decididamente transsexual. No romance Músculo 
Nómada de Pedro Proença anda de burro (que em parte ama) e 
suicida-se.

Adiamento — As confusões que surgem fazem parte do 
adiamento do drama — o interesse dos fa(c)tos deve-se a um 
bom tratamento telenoveleiro. (SS)

Adivinhação — É o uso de um sistema que faz corresponder a 
um lance uma determinada resposta, ou uma rede delas. Como 
máquina criativa um sistema adivinhatório tem uma função 
mais produtiva do que assertiva. O caso mais conhecido é o uso 
do I Ching por John Cage, que já antes tinha utilizado outros 
métodos para se desprobabilizar, contornar o ego, e praticar 
uma espécie de zen não ortodoxo. É precisamente a partir do I 
Ching que a Homeostética/Conceptismo irá criar vários 
sistemas. O primeiro deriva da ideia de um livro I-chinguesco, 
o livro 64, de Proença, que se propõe como um calhamaço em 
permanente mutação, inacabável, gerando su-blivros e 
sub-sub-livros. Nas notas deste projecto (1983) surge a ideia de 
que se há um sistema binário também pode haver outros, 



trenários, quinquenária, etc. Como 3 elevado a 4 ou a 6, 5 
elevado 3,  etc. Na sequência deste livro surge o esboço de um 
I Ching Grego (com coloração heideggeriana), como podia (ou 
irá) existir um I Ching Egípcio, Escolástico, Barroco ou 
Quântico. De seguida foi criado um projecto multifacetado de 
tetragramas (3 elevado a 4), o livro 81, partindo de três 
elementos, como no mundo indiano, o satva, o rajas e a trimurti 
hindu, o rasayana (e alquimia europeia com os seus 7 planetas e 
metais) e as nove emoções permantes da estética hindu/tântrica.  
Esse projecto ficou inconcluso mas encontrou um gémeo (e 
uma possibilidade concreta de uso) no Cânone da Obscuridade, 
ou Do Supremo Mistério (o T'ai Hsuan Ching/Tai Xuang Jing) 
chinês (do início da era cristã), de Yang Hsiung/Tang Xiong, 
que se organiza de acordo com o calendário anual e establece 
correspondências com o I Ching. Também se usou para certos 
fins mais aleatórios um conjunto de 81 cartas  alegóricas (do 
tipo Tarot) em correlação com as referidas emoções 
permanentes. Mais recentemente (2017) foi criado o sistema de 
adivinhação pitagórico, que articula, através do 
pentagrama/tetrarkis, um conjunto de 10 divindades (adaptadas 
de Aristóteles/Almada Negreiros), combinando-as em 100 
"disposições" oraculares.

Agalma – Ornamentalidade que establece ligações entre todos 
os tipos de particulas e formas e dá origem a padrões 
diversificados, promovendo alguma regularidade e homeostase.  



Na relação agalma/aitia este termo acalma os impetos 
criminosos dos aitia.

A.I.C.I.P. — Associação Internacional de Curadoria Imaginaria 
e Potêncial. Associação que aplica às práticas curatoriais os 
métodos Oulipianos, de modo a que a curadoria possa ser uma 
espécie de arte poético-matemática.

Aitia – Multiplicidade de causas ou motivos de acusação? Os 
aitia são temas que modificam e se cruzam, excitando 
sanguináriamente as formas e as coisas.

Albertine Vernant — (Port-au-Prince, 1949) Após uma infância  
de menina familia, veio estudar para Paris onde participou 
efusivamente no Maio de 68, como dirigente estudantil. 
Formou-se em línguas germanicas medievais influenciada pelo 
livro de Borges sobre o assunto. Escreveu poemas 
épicos-eróticos feministas sobre os movimentos 
revolucionários na europa, sobre noites de insónia, de sexo 
casual, etc. Viveu, entre 74 e 85 em Estocolmo. Mudou-se para 
Helsinkia onde se tornou curadora de video-arte. Uma amante 
que se suicidou e uma paixão por uma jovem turca 
mudaram-lhe a vida e passou-se a interessar pelo islamismo, 
ainda que sem se converter. Depressa substituiu esse interesse 
pelos orixás. Estudou (e estuda) a cultura afro-caribenha, 
especializando-se em artistas da américa central. Destacou-se 



como curadora da Bienal de Havana em 2003 e como directora 
do Museu Tamayo entre 2006 e 2014. (Sara e André/PP)

Alberto Barnabé Gallery —

Alberto Pavesa —Além de notável erudito, o artista Pavesa

Alcino (Alkinos) — Poeta Alexandrino, provavelmente do sec. 
II D. C., autor de uma Korona (antologia de poesia), filho de 
um influente burocrata sírio e de uma romana criado por um 
patrício falido. A sua mãe ter-lhe-há incutido o gosto pelas 
letras latinas e o seu pai adestrado nos segredos da corrupção. A 
acção dos poemas decorre em Alexandria ou nos seus arredores. 
Alkinos declara-se um Alexandrino, um poeta cosmopolita, 
coscuvilheiro, intriguista, enamorado, jovem, nostálgico de uma 
juventude que ainda não perdeu. Os últimos poemas da Coroa 
versam sobre a morte, a habitual perenidade da vida, tão ao 
gosto da época. Alkinoo frequenta sobretudo poetas e artistas. 
Bebe, queixa-se dos críticos, é gabarolas, mas também corno e 
falhado. Descreve escaramuças, cumplicidades, modas 
artísticas, literárias, etc. Nos seus poemas descortinam-se as 
influências de diversos antologistas como Calímaco e Moschus. 
Surgem alguns desvios estilísticos, directos e francos que nos 
poderiam levar a supor a influência de Catulo, ou Marcial, o 
que o situaria vivendo por volta do início do sec IIº D.C. A sua 
língua é afiada e viva, mas os seus desenhos de figuras são 
imprecisos. Não localizam ninguém, nem dão traços concretos, 



o que também não era então habitual. O papel das mulheres 
nos seu poemas, que desfrutam de uma liberdade semelhante à 
das classes altas romanas, revela um mundo com algumas 
liberdades. Os poemas, dos quais não há registo em grego, 
foram traduzidos para latim por Alphonse de Poitiers no sec. 
XIII. A primeira edição crítica, muito defeituosa, é de Mezut 
Ozil, um académico Turco bem intencionado, mas medíocre. 
Uma edição e tradução mais satsfatória é-nos dada por 
Valentino Perez, medievalista valênciano, tirando lições mais 
coerentes a partir do manuscrito latino de Alphonse de Poitiers. 
O mesmo Valentino fará de Alcino a personagem de um 
romance.

Alda Conti —

Alda Nogueira — Nascida em Setubal em 1972, desde muito 
nova se adestrou na escrita de sonetos, na senda do seu 
conterrâneo Bocage. Estudou gestão, Mitologia (na escola de 
artes Arco, em 1998) e frequentou um curso de curadoria no 
CCB (dado por Delfim Sardo, em 2002). A sua veia poética 
dilacerante predominou sobre o sentido prático. Tem uma 
concepção dissoluta, irónica e poética do acto curatorial. O seu 
humor e irreverência, com qualquer coisa de dadaísta, não 
parece assentar na figura franzina, controlada, clássica até, que 
educou sete filhos com mão de ferro e que é glorificada pela 
versatilidade em discorrer sobre o pensamento de Husserl, do 
qual é uma estudiosa (maniaca!) autodidacta.



Alda — É um livro sobre a frustração, de alguém que ao longo 
da vida vai falhando todas as suas intenções. O protagonista, 
Júlio, que em jovem se achava um poeta de génio, é desprezado 
pelos pais. Come má comida nas cadeias de fast-food. Tem 
gatos que o arranham e há putas que o insultam.  Envereda pela 
carreira política e é uma espécie de "garrafa de àgua" de um 
político em ascensão. Confessa-se constantemente à sua prima 
Alda que descreve caricaturalmente as desventuras de Julio 
Pancrácio. Alda, pelo contrário, é uma hedonista consumada 
que tem uma relação amorosa clandestina com o 
primeiro-ministro.

Aldo (Alberto Dias) — Nasceu em Quelimane e cresceu em 
Maputo, onde conheceu e ajudou o pintor/poeta António 
Quadros. Tornou-se oportunista, viveu em Nova Iorque e 
encontra-se em sítio incerto. A sua vida foi a de um parasita 
profissional, de alguém que se habituou desde menino e moço a 
surfar em dependências alheias, em pessoas decentes que 
candidamente tiveram a coragem de acreditar na fidelidade e 
nos altos objectivos que ele dizia pretender alcançar. 
Inconstante e miméticamente dotado, incapaz de fixar a sua já 
de si ambigua personalidade, este amigalhaço conseguiu sempre 
mobilizar pessoas para projectos estimulantes, arrancando-as da 
letargia e da mediocridade — o prazer que lhes proporcionou, e 



os respectivos dias de convivio, podem ter sido defraudados, 
mas foram amplamente compensados por cada segundo de 
entusiasmo que lhes ofereceu. E o entusiasmo, como sabem, é a 
dádiva mais preciosa. Aldo ansiava, como Warhol, o sucesso e 
só o sucesso. Todas as maneiras para lá chegar «são fixes». A 
atenção das elites e das massas respondem a um instinto básico 
ao qual, dizia, «somos mimética e biológicamente sensíveis». «A 
moral só encontra legitimidade no sucesso, o resto é piroso», 
acrescenta. Foi autor do livro Euforismos (ou o Entusiasmo na 
Indiferença), de um blog do início deste milénio, Unlessness, 
onde teorisou o complicadismo; e de fragmentos de um 
romance (em curso?), de uma autobiografia e de um poema. As 
suas obras têm sido coligidas e prefaciadas por Renato Ornato.

ALETHEIA/MUSAS — Palavra vulgarmente tida por verdade, 
des-velar, ou desvelar ocultando. Em última análise vem das 
Musas ou da sua mãe, Mnemosyne, a Memória.

Alegoria (aparência) — A alegoria é a fixação de uma 
aparência alegórica ou de um estado do Processo Alegórico Em 
Curso (PAEC). Uma aparência alegórica, designação de 
Duchamp, é uma interface entre as variações projectivas de 
uma imagem com as interpretações de uma palavra, ou 
conjuntos de palavras que lhe estão associadas. Um Processo 
Alegórico em Curso, é um conjunto vasto de imagens que se 



vão associando/dissociando de redes/nebulosas de palavras, 
ficções e conceitos.

Alegoria (passagem) — A alegoria não é ruína — é a 
experiência da passagem por cavernas e labirintos — isto é, a 
ida iniciática ao sexo materno, a Deméter — o vislumbre de 
Baubô — do qual com sorte saímos para um dia lá voltar.

Alessandro Lorenzo — Nasceu em La Spezia, 1954. Fez 
estudos superiores em Génova, onde estudou literatura e 
estética. Completou o mestrado com uma tese sobre Stendhal e 
Tomasi di Lampedusa. Começou nos anos 80 a fazer crítica de 
arte, num estilo telegráfico, opinativo, com muitas alusões 
literárias, influênciado, no entanto, pelas teorias 
Transvanguardistas de Bonito Oliva. Uma sucessão de 
infortunios amorosos (suicidio das duas primeiras mulheres) 
levaram a uma idealização do amor epistolar. O seu cru 
realismo e desenvoltura é compensado por um 
pseudo-platonismo. Começou a organizar pequenas mostras em 
Génova (Villa Croce, Wolfsoniana, etc.) de artistas emergentes 
em vias de consagração. Nos anos 90 e seguintes o perfil 
institucional acentuou-se, tendo feito curadorias para 
grandeswcoleccionadores, tendo chegado a ser responsavel por 
cargos diplomáticos ligados à cultura, como os dois anos que 
passou à frente do Istituto Italiano di Cultura de New York.



Alexander Zubiri — Texano, nascido em 1967. É um artista 
que nos anos noventa enriqueceu graças a instalações feitas 
com objectos da cultura pop texana. Depois de abusar de 
drogas e de uma cura de desintoxicação abandonou a sua 
carreira vertiginosa para levar uma vida de vagabundagem, 
tendo tentado suicidar-se pelo menos três vezes, uma das quais 
se safou por ter exagerado no consumo de chocolate, 
vomitando-o e cagando-o ao mesmo tempo depois da ingestão 
de um frasco de sedativos. Nela vem escrevendo poemas 
desolados e fragmentários sobre a América Real, a pobreza, o 
estado das comunidades índias, a solidão e o sublime. Por 
vezes constrói engenhosas e belas cabanas com materiais 
abandonados. Tem uma vida amorosa muito variada e faz 
aguarelas que ilustram a lenda que vai vivendo este Van Gogh 
post-conceptual visionário.

Alfonso Barabási — Nasceu em Acapulco no mesmo dia em 

que o seu primo Albert-Lászlo Barabási (o conhecido físico da 
teoria de redes), com apenas três horas 12 minutos e sete 
segundos de diferença, a 30 de março de 1967, pelas 18h 36m e 
4 segundos. Formou-se em matemática em Paris, tendo 
começado a aplicar noções de topologia, e em especial da 
teoria das catástrofes, ao estudo de obras de arte. Interessou-se 
pelo L’OUPEINPO (Ouvroir de Peinture Potentielle), mas 
acabou por considerar os seus resultados desinteressantes, 
preocupando-se mais quanto à aplicação de regras aos 



procedimentos conceptuais e à defenição do tempo e dos 
espaços das exposições. Recentemente, em 2012, ainda tentou 
fundar o L'OUCURAPO (Ouvroir de Curatorship Potentielle), 
que tem a graça de conter a palavra loucura. Desde então 
tem-se dedicado a criar regras e restrições de hipotéticas 
curadorias que vem publicando em elegantes folhetos cuja 
divisa é par les barbes de Bourbaki! O seu trabalho deu origem 
à A. I. C. I. P..

Alfred Browning — Poeta galês concreto que começou a 
publicar nos anos 70. No início da década de 80 escreveu 
inúmeros sonetos cúbicos, kadishs vanguardistas/informáticos e 
elegias neo-horacianas. De temperamento melancólico e gosto 
por epitáfios deixou-se levar pela jardinagem artistica e pelo 
prazer de passear as art, influenciado por Robert Long e Tim 
Ingals. Criou um jardim poético, Cytheria, subsidiado por um 
grupo de investidores que gostariam de aí ser sepultados. O seu 
estilo é moderadamente romantico, não sendo isento de 
algumas influências taoistas. Criou uma forma poética de seis 
versos totalizando 27 sílabas chamado a hexina, cuja estrutura 
começa por ser de duas sílabas e acaba em sete (2-3-4-5-6-7).

Alfredo Carvalho — Psicanalista lacaniano, maçon, colunista, 
comentador televisivo e fotógrafo amador de temáticas 
animalistas e eróticas. Nasceu em 1956 em Matosinhos. 
Publicou na editora Fenda em 1988 e 89 as suas crónicas 



semanais saídas no Jornal de Notícias: As cachimbadas de Freud e 
O Livro a Vir-se. É famosíssima a sua mousse de chocolate 
entre pacientes e amigos.

Alfredo Schwarz —

Aliança Aleatórea (novela) — História de cíume constante. Um 
casal de escritores apaixona-se. Ele é bem mais medíocre do 
que ela e escreve contos experimentais sensaborões que ela 
finge admirar. Ele louva imensamente a novela da sua 
apaixonada e vai-se apercebendo aos poucos e poucos da 
superioridade dela e de que ele é realmente medíocre. Faz 
cenas de cíumes e chantagens para que ela não escreva muito. 
Quando ela termina o romance festejam. Ele embebeda-a. 
Destroi o seu computador e deita fogo ao manuscrito. Ao 
ateá-lo é consumido acidentalmente por um incêndio e morre. 
Ela é salva e hospitalizada. Felizmente tinha feito uma cópia do 
romance que enviara por mail a uma amiga no momento em 
que o acabara.

Alquimista Cornudo (O) — Autor de vários livros poéticos 
relacionados com a alquimia, e cuja identidade teima em não se 
revelar. Faz parte do círculo (de difícil acesso) dos 
homeostéticos. A sua filosofia parece ser a de um gnosticismo 
invertido, em que a cada catástrofe corresponde uma sua 
inversão (ou, o desfrute do metacatastrófico,) e ao exílio o 



sabor do paradisíaco. Além de várias traduções de textos de 
fundamentais alquimia, publicou os seguintes livros; O 
alquimista cornudo (1984), O alquimista cornudo (numa 
versão muito diferente e acrescentada em 1998); Tábuas 
(poemas, 1993); Comentários apocalípticos (2015); Opus 
poético-pictórica (2016); O Outro Alquimista (2017). O 
regresso do Alquimista Cornudo (2018). Na Grande 
Enciclopédia Homeostética de 1997, há uma entrada que que o 
descreve assim: Atanásio está distraído com a sua arte. A 
mulher dele, Desdémona, encorna-o repetidamente e tem um 
sexo-labirinto cheio de escadas, passagens secretas, 
masmorras e cavernas orgíacas (estilo Piranesi ou ilustrações 
de Sade), por onde anda vária gente. Os cornos do alquimista 
sustentam o céu. É autor de adágios, aforismos, poemas. 

Allready-made/Allready-unmade — Allready-made é a prática 
que considera o mundo como perpétua obra de arte total, de 
onde se tem que evadir como de um pesadelo. Para isso se 
criou uma pseudo-arte que des-artiza o mundo. 
Allready-unmade é a atitude que conjura o desconhecido como 
suprema obra de arte. Nesta perspectiva é "tudo o que não 
sabemos" que altera criativamente o significado das coisas e 
das obras de arte. Assim, uma obra não é feita de 
intencionalidades mas das potêncialidades que o ainda não 
conhecido vai inflingindo, sendo estas intermináveis.



Almanach Zuturista — Por ocasião do centenário da publicação 
Portugal Futurista, e integrado num ciclo de performances que 
decorreu no teatro S. Luís em Lisboa (Projecto P!, a 14 de 
Abril de 2017, cooordenado pela curadora Ana Pais), os 3 
artistas Zuturistas abriram a sessão com a perfermance/leitura 
encenada de excertos parodicamente virulentos do Almanach 
Zuturista, que foi vendido após este evento no átrio.  O 
Almanach consiste numa amalgama de textos, anotado 
displicentemente à mão pelos 3 intervenientes (em estilo fake!), 
onde, além dos insultos higienistas, são propostas as bases de 
uma nova civilização hipercomplexa sob a égide do 
Super-Arthomem Zuturista. Na contracapa um símbolo com 
um Z inscrito num círculo (concebido por Pedro Portugal) é 
uma paródia da bandeira nazi (ou de Zorglub), ideologia pela 
qual, diga-se de passagem, os artistas nada têm a ver, e que 
tinha por fim assinalar a relação estreita do futurismo com o 
fascismo, como quem diz, o entusiasmo e a violência que estão 
na base da modernidade e das vangurdas é exactamente o 
mesmo dos totalitarismos. Em Fevereiro de 2022, Vladimir 
Putin iniciou uma operação higienista e de pacificação que 
plagia (em pior) esta imagem, num péssimo  misunderstending 
da atitude zuturista (nota: sabe-se que Putin tem conselheiros 
que se inspiram na arte contemporanea para fins políticos — 
não nos admiremos deste furto por parte de alguém que leu 
muito provavelmente Boris Groy).



Amante Anónima de Sandralexandra — É uma crítica, outrora 
correspondente-redatora quanto a exposições na Europa para a 
revista Artforum (nos distantes anos qulquer coisa enta) cujo 
método literário é o da "informação não incompleta". Deixa, 
como Lobo Antunes, frases inacabadas, de molho, 
supostamente de um dia para o outro, mas ao contrário do 
aclamado romancista, não as completa; desvia-se do assunto; 
principia um novo tema errático-erótico; retorna ao meandro 
de um parágrafo abandonado há muito; faz revisões que são 
interrupções; engana-se e transcreve, como se fosse outra (e 
com ligeiríssimas variações), o mesmo texto inúmeras vezes. 
Outrora foi suspeita de ter sido agente dos serviços secretos 
suecos, e produziu um livro que colige indefenições 
conceptuais, Broken Concepts, um caso, como outros tantos, de 
Livro de Artista feito por críticos (sobre os quais há uma tese 
interessante, Critics becoming artists, de Larry Perret). O livro 
abusa de reticências, travessões, rasuras, parêntesis sem nada, 
assim como uma parafrenália de pontuações aparentemente 
inúteis e notas que em vez de textos são obras de arte feitas com 
textos (geralmente fotografias de instalações de que a crítica fez 
recensões). Sabemos que a sua prosa de bocados não é original e 
que, diga-se de passagem, muitas das suas frases se inspiram em 
Duchamp (como a ideia, desenvolvida interrompidamente de 
ultragras (ultrafat), ou de desaparência parabólica (parabolic 
disappearence)). Num segundo livro (inédito, que nos sumariou 
Sandralexandra), cujo conteúdo repetitivo nos provoca a 



impressão de não adiantar muito quanto ao primeiro, esta 
activista dá-lhe um ar sumério (fala mesmo de Sumerian 
Conceptualism) e as interrupções ganham oralidade, 
indeterminação, ritmo e repetição, sentindo-se de alguma 
maneira a influência de David Antin, Gertrude Stein e Charles 
Olson.

AMAT/MATA — Ambulatory Museum of Art Theories/Museu 
Ambulatório de Teorias de Arte, criado por John Rindpest e 
Sandralexandra.

Américo Moncada — é um dos mais loucos (e quiçá influentes) 
artista ligado aos

Ananké —

Anart Museum — Museu de inspiracção Duchampiana 
interessado em obras e objectos de algum modo indiferentes, 
que não sejam utilitários nem artísticos. Aspira conter coisas 
que se parecem com arte mas que não sejam arte.

Anaximão de Tarento — Contemporâneo dos primeiros 
pitagóricos, opõe-se a estes insistindo num pensamento de 
gradações que dissolve os contrários. Tem uma concepção que 
valoriza o adverso e a experiência: Pela injustiça (Adikia) 
tornamo-nos conformados e responsáveis. Mas aproxima-se 



deles na sua concepção poético-numérica: O modelo do mundo 
é o poema/ palavras concatenando-se com palavras/ metros 
numerando metros/ números gerando estrofes.

Andrea Di Battista — Nasceu em 1950 em Bolzano. Fez 
estudos de Filosofia que não completou em Berlim e Praga. 
Dedicou-se ao teatro amador, trabalhou em bares, dirigiu uma 
agência funerária e produz actualmente cerveja artesanal. 
Escreveu pequenas novelas com um fundo satírico. Ama e 
odeia os mesmo autores, quase sempre lidos em alemão, no 
original. Tem feito descontinuamente curadorias em que 
predomina o fastio, o dilema existêncial, o remoer, e renovadas 
relações com a morte.

André Louro — Nasceu em 1976 em Matosinhos. Fez 
licenciatura e mestrado na FLUP. Deixou um doutoramento 
sobre Poesia e Arte Contemporânea a meio. Foi curador de 
diversas exposições em Guimarães, Vigo, Braga, Vila Nova de 
Cerveira, Coimbra e Faro. Por uma razão misteriosa todas as 
ideias que André Louro deseja muito fazer acabam por 
acontecer. Ao longo dos anos tenta reduzir os seus desejos, mas 
há certos momentos em que estes se encontram incontroláveis.

Anne Carson Foundation —



Anne Sheryl — É conhecida pelo empenho que põe em 
promover os artistas que "descobre". Desde que foi chear lider 
do equipa de baskett em Huston, à sua marcante tese 
(foucaultiana!) sobre o Minimalismo na NY University, Sherill 
sempre impressionou pela capacidade de agregar pessoas em 
projectos. Tendo estagiado como assistente de curadoria no 
ICA de Boston, sobrevive actualmente como curadora 
independente na órbita de Frankfurt. Os seus estimulantes 
prefácios tanto podem levar a actos extremos e autodestrutivos, 
como desencadear ferteis processos creativos em artistas que se 
encontravam aninhados em impasses. 

Antuma — É um livro sobre a posteridade e sobre a 
legitimação. Um escritor sem obra contrata dois ghost-writers 
com os quais, em separado, vai inventando uma bibliografia 
com obra, assim como escandalos e factos da sua vida que o 
assegurarão como mito (a sua controversa hagiografia). É a 
partir da invenção das suas biografias que começa  aos poucos 
a escrever a sua obra. As biografias desaparecem, ambas 
acidentalmente, assim como os ghost-writers. O livro termina 
não se sabendo se ele vai deitar fogo aos seus fragmentos.

Anónimos e afins (Tratados) — Existe pelo menos uma dúzia 
de tratados filosóficos anónimos de certa importância, cuja 
atribuição é duvidosa, dentro do estranho cânone 
homeostético-tretoterista-explicadista-conceptista: 1 — Tratado 



das Causa e Não-Causas (Tratado neo-homeostético); 2 — 
Livro das Escusas (Tratado neo-homeostético) ; 3 —  Doxa 
Sutras (Obra Tretaterista); 4 — Anomalologia (Tratado 
neo-homeostético); 5 — Do Balburdiante (?); 6 — Buddha 
Bingo (Mahabudda da Tangória); 7 — Da Indiscriminação 
(Mahabuddha da Tangória); 8 — Tratado 
Paralógico-Sophisticus (?); 9 — Epicultura ou a Cultura 
Suprema (Tratado neo-homeostético); 10 — Tretalogia Mística 
(Obra Tretaterista de Pafnúcio Páriofajita); 11 — 
Tretotécnicas (Obra Anti-Tretaterista de Hildegardo Caronte); 
12 — Tau-Tau (mestre pseudo-chinês sec. XXI)

Antologias — Das publicações que funcionam como antologias  
deste filão podemos destacar o livro Pandemos (2013), uma 
antologia de textos, filmes, manifestos e textos explicadistas; 
Metamanifestos Homeostéticos de Pedro Proença (2013); o 
Almanaque Zuturista (2017), uma compilação de manifestos, 
pseudo-ficções, anotações e disparates zuturistas; Arte Pólvera 
(2019), de Francesca Guerra; Small Macho Artists (2015), de 
Leone Ebreo, Conceptist Art de Renato Ornato (2018); o 
"catálogo" da exposição KWØ (2021), e o conjunto de revistas 
editadas de uma só vez KWZero Magazine (2020), além das 
vidas de curadores e artistas compiladas por John Rindpest, em 
que este recolhe declarações de cada um destes espécimes.



Anti-Heraclitus — Autor anti-heraclitiano descoberto por 
Jonh Rindpest com edição em português e inglês pela KWZ. 
Há quem também o considere uma invenção fraudulenta de 
José Dionisio Pires, que prepara há anos uma edição crítica 
deste texto na INCM. Segundo Pires o Anti-Heraclitus, 
contemporâneo de Platão, e discípulo do sofista Antiphon, é o 
filósofo da continua emergência, do vísivel, dos agregados, das 
gradações, da identidade entre homens e deuses. Tem uma 
ideia de Dionisos dinâmica e anti-tanática e afirma a perpétua 
novidade de tudo. Diz que este é também Zeus, e que está 
cansado de jogar aos dados. Pode prosseguir? Ou é o mundo 
que já joga sózinho, livrando-se dos deuses?

Anthony Caupers — Nasceu em 1965 em Alberta e estudou 
estética medieval em Milão, tendo-se formado com uma tese 
sobre Alberto o Grande e a Beleza do Intrínseco, orientada por 
Umberto Eco. É o autor da versão artística inspirado no famoso 
livro de Kuhns sobre as revoluções ciêntificas: The Structure of 
Artistic Revolutions. Publicado em 2016, com grande 
publicidade, veio para mudar o paradigma das artes, ou, pelo 
menos, o pensamento dos paradigmas como arte. O livro foi 
prefaciado e traduzido em português por Pedro Portugal em 
2019 e lançado pela Waf Books.

Antonella Pini — A arte estonteante e pessoal de Pini



Antonio Cenni — Artista extremamente elíptico e misterioso 
quanto a factos pessoais e datas, nascido na década de 50, 
Cenni afirmou-se como um irrequieto intelectual, dividido entre 
a influência juvenil de Gramschi e as invectivas combinatórias 
do Italo Calvino tardio. Para ele só no seio da teoria lúdica, 
enamorada do seu jogo, é que o olhar pode descansar e 
encontrar a serenidade que salva. Nas suas obras os fragmentos 
boiam nas superfícies e associam-se a referências à poesia 
Anglo-Saxónica post-moderna, a Michaux e a Musil. O 
sentimento que mais o exalta é o da rivalidade: necessito da 
rivalidade como um cão que ama o seu dono. Só pela 
rivalidade penetramos como feras nas mentes e nas faces 
feridas dos outros.

Aparência — Uma aparência é um convite para uma "certa 
lógica". (SS) A (boa) aparência devolve aos objectos a sua 
"bondade" potêncial. (BB)

Apaté – É o poder (a potência, a divindade) que está por detrás 
do pseudos.

Apeiron —

Apropricionistas — abandonaram todo o campo marxista e 
centraram-se na ideia menardiana e duchampiana de 
"personagem". Atribuem a artistas feministas e lésbicas obras 



machistas. Fazem falsas biografias demolidoras. Lêem Julia 
Kristeva como se fosse (e talvez tenha sido) uma estalinista 
infiltrada. Seguém à letra a ideia de Jean Clair que os 
surrrealistas são fascistas ou ultrafascistas, e a de Meschonnic de 
que todo o pensamento essencialista é nazi (de Heidegger aos 
post-foucaultianos),  assim como a de que o dadaísmo é um 
cinismo com aspectos reaccionários. Também têm nas suas 
prateleiras obras de Hal Foster e Benjamin Bucholz. 
Reivindicam todos os que, aparentemente esquerdistas, são 
fascistas e nazis encapotados.

Arcady Rodgers — Especialista em Schopenhauer e Nietzche, 
lecciona estética em Berkeley. Acabou por fazer uma tese sobre 
Pedro Abelardo e Julio Cortazar. O livro Refutations & 
Counter-refutations é um longo passeio que inclui os gregos, as 
controvérsias árabes, a escolástica, a literatura de vanguarda, 
César Aria, e a Arte post-conceptual.

A.R.G.O. (Galeria) —

Arma do crítico (A) — Novela. Um escritor dissidente 
soviético vai viver para o Texas onde dá aulas de escrita criativa 
e cultutra pop. O seu lado frágil e temoroso não ajuda. 
Apaixona-se e casa-se com uma texana que o protege munida 
de uma carabina. A sua escrita torna-se virulenta e 
hiper-crítica. Ganha númerosos inimigos. A mulher tem que os 
matar.



Arnold Zuckerberg  — Curador austríaco, nascido em 1952, 
em Linz. Cresceu fascinado pelo Wiener Acktionismus 
(Acionismo Vienês, de Brus, Muehl, Nitsch, etc.), e tem uma 
predilecção por obras de arte onde a guerra, a violência e a 
accção sobre o corpo pontuam. Tem uma concepção mistérica e 
ritual da "vivência da arte". Para Zuckerberg as exposições 
deveriam dar oportunidade a que quem lá vá participe em 
sacrifícios, e interaja na criação do sagrado, na Festa (um ponto 
onde Zuckerberg é afim a Filliou). Irrita-lhe o tipo de 
dispositivos interactivos e questionantes, os artistas fracos, os 
rituais políticos que a pretexto de transgressão ou de revolução 
social atraiem os milionários e seus mercenários ao périplo 
Basel-Veneza-Kassel. As Documentas são para ele o espelho da 
má consciência da sociedade europeia e uma forma de 
sacralizar o ressentimento através da museologia da arte 
contemporânea e legitimação inter-nacionalista. O Museu 
tornou-se a domesticação da violência e do mau-estar. Em 
Zuckerberg a antropologia é disciplina que ainda pode salvar a 
arte, desembaraçando quer a esta quer a antropologia do Museu 
e da Academia, da contemplação kantiana (a que Nietszche 
socumbiu em parte no seu dionisismo teorético) e do tédio. Eis 
um curador com uma concepção épica, organica, sem 
concessões e limitações. 

Arrelampado — Revista de Provocação e Cultura



Art-Concept — Revista de artistas publicada em Janeiro de 
2020, concebida por Nakama Kontusa, E. Christo e Fabiana 
Sorrento. É um Draft for a Meta-Curatorship Textbook. Até ao 
momento só saiu esse número.

Artfiction — Revista catastrofista de arte de inspiração 
virilliana, e de índole neo-conceptual post-moderno, que à 
primeira vista parece a Artforum. Neste momento está 
completamente fora de moda. 

Arte Pólvera — Um tipo de arte que mistura o lirismo 
conceptual afecto a materiais com uma atitude de guerrilha 
intelectual de origem futurista, capaz de levar a actos de choque 
políticos e morais.

Arthomem — 1) Conceito-personagem popularizado pelos 
zuturistas, sob a designação Super-Artomem-Zuturista, uma 
espécie de mistura entre a figura do Zaratustra de Nietszche, do 
super-homem de Álvaro de Campos e do dadaísmo lírico de 
quinta geração dos X-homeostéticos. Por exemplo: O 
Super-Arthomem será, não um novo servo com certeza a servir um 
amo decadente, mas um artista intersectante, porque será mais 
f rag i lmente in t en so , mai s c ompl exo- compl e to , mai s 
desnacionalizado-exponêncial.  2) Ciclo de performances que 
decorreu no CIAJG em Guimarães de 24 a 29 de Abril de 2018 
integrado na exposição Ação/Decisão, com Fernando Brito, 



Pedro Portugal, Pedro Proença e amigos (José Gabriel Pereira 
Bastos e Rute, além da equipa de filmagem coordenada por 
Luciana Fino — catálogo fílmico realizado por Raquel da 
Costa Teixeira e captação de som de Sérgio Carvalho — que 
foi projecto no cinema Ideal  a 10 de Novembro de 2018). As 
performances eram transmitidas em streaming numa sala do 
Museu com acções que tanto decorriam dentro como fora do 
museu (sendo que a projecção da performance era ao mesmo 
tempo a sua presença e o delay desta). Um almoço-discussão 
amplificado, o rapto de visitantes, a filmagem de uma ficção em 
Anelhe (Trás-os-montes), uma paródia de Gilbert & George, 
as caminhadas a andar para trás dos performer na cidade de 
Guimarães, com um sistema retrovisor, a leitura de manifestos 
e outros textos, além do registo em Facebook na conta 
Arthomem dos mais diversos e hilariantes actos do quotidiano, 
são exemplos que foram estes 6 dias de performance. Um filme 
com o mesmo nome montado por Manuel João Vieira a partir 
de um argumento deste e de cenas das performances 
Arthomem, foi projectado na Galeria Valbom na finissage da 
exposição KWZero.

Artificial History (the) — Edição bilingue, em inglês e francês 
neo-barrocos, da história de 3 ou 4 movimentos de arte, escrita 
e ilustrada por Pierre Delalande (curiosa, esta entrada de leão 
como ilustrador!). Vale a pena citar o delicioso frontespício na 
nossa humilde tradução: A História Artificial do Falsismo, 
Fodelhismo e do Homem-arte Zuturista,  contendo ilustrações dos 



Tipos, Personagens, Figuras, Pseudónimos e Heterónimos e , em 
particular, os Estilos, Modas, Movimentos e Manifestos, com as suas 
descrições em francês e inglês, às quais se ajustaram Observações 
sobre as Artes, Ideias e Conceitos, com notas sobre o Entusiasmo 
(etc.), sendo a totalidade precedida por um MAPA actualizado e 
exacto das Teorias Tratadas, por Pierre Delalande, da Academia de 
Vanguarda de Lisboa.

Art in Eurasia — Revista de Arte Europeia, com sede em 
Berlim. O primeiro número, dedicado a Lisboa, tem na capa 
uma obra literalmente explosiva de Pedro Portugal.

Artistoide – Condição hiper-declinante do artista moderno que 
participa na suburbanização progressiva da arte.

Artomo — O átomo do sistema artístico, segundo Pedro 
Portugal, que também classificou os vários tipos de ártomos. A 
teoria artómica de Pedro Portugal é complementada pela teoria 
vectorial, de forças e redes de forças de Proença que resultam da 
interacção dos artomos e outras estruturas mais complexas.

Artoíde – Arte/artista numa era em que a sua aura é arrasada 
por uma entropia avassaladora. 

Art Physis Foundation — Fundação internacional de apoio à 
naturalização da arte e à artistização da natureza.



Artscandal — Revista de revelações bombáticas sobre arte e o 
seu meio saída nos anos 90. Recentemente surgiu uma outra 
séria mais consistente que se intuitula The post-curatorial 
magazine.

Artscape — Instituição especializada em compras, vendas e 
investimentos museológicos (Luxurious Museus for Real 
People).

Arrumação — As linguagens que contruímos são estratégias de 
arrumar coisas através de redes hierarquizantes de palavras. (SS) 
Ou, quanto mais apruma, mais se lhe arruma (JR).

Árvores-canibais — São gigantes e al imentam-se 
exclusivamente de carne humana podendo esperar por uma 
vitima inadvertida centenas de anos.

Asa de Icarus — Editora principal de publicações 
homeostéticas desde 1983 (Filhos de Atila, e todos os projectos 
ainda não multiplicados). O Catálogo 6 = 0, editado para a 
exposição de Serralves com esse título, foi publicado em 
parceria da editora Asa D'Icarus com a editora Asa. Muitas das 
edições Asa D'Icarus são livros de artista ou projectos 
individuais clandestinos. Tal como a editora Asa D'Icarus 
também surgiram outras editoras, reais ou virtuais, de identicas 
características como a Minham Books, a Salsichor Press, a 
Biblioteca Pandemos e a KWZ. 



Ashley Simon — (Camberra, 1947) Australiano de origem 
russa, medindo 2,12 metros e proeminente art advisor activo 
nos mercados australiano e asiático de arte contemporânea,  
actua também como curador ocasionalmente, salvaguardando o 
não cruzamento destas duas actividades, procurando evitar 
qualquer forma de promiscuidade entre elas. É uma figura que 
à primeira vista inspira temor, revelando-se depois um afável, 
mas feíssimo, expert. Esteve a ser julgado em Bruxelas, em 
2009, por assassinato de diversas prostitutas, mas acabou 
ilibado, tendo o verdadeiro assassino, outro gigante com o 
mesmo apelido, sido descoberto quando decorria o processo. 
Simon é o curador mais solar e feliz de que temos 
conhecimento, sempre rodeado de gente lindíssima. Esteve 
durante vários anos à frente da Trienal de Auckland, na Nova 
Zelândia. Actualmente dirige o Paradise Museum, num veleiro 
por ele comprado, que circula na zona das Caraíbas. 
Suspeita-se que faça qualquer tipo de tráfico, embora nada 
tenha sido provado. (Sara e André/PP)

Assassina de putanheiros. — Novela de Jacques Pastiche. Uma 
aristocrata sufragista vitoriana faz-se passar por puta para ir 
matando gigolôs e putanheiros das classes altas (sobretudo 
Lords). Este libretto servou de base a Basile Duprez, discípulo 
de Fauré, que a compôs em 1923.



Assa-cinismo _ A justificação de que o terror é a arma mais 
eficaz para nos desembaraçarmos da manipulação cínica dos 
governos e dos mass-media, engendra o assa-cinismo, ele 
mesmo desejado pelos mass-media — um excelente pretexto 
para os governos autoritários aumentarem o controle. (in 
Anti-Zizec)

Atlantic Contemporary Art Prize — Prémio atribuído 
anualmente por um consórcio de 21 estados e 3 fundações a um 
artista de um país da costa atlântica.

Augusto Barata — Arquitecto, realizador de cinema, 
conferencista e aristocrata. Passou um ano pela Bauhaus. 
Amigo de Corbusier e Mies Van Der Rohe. Personagem 
principal do livro Gabinete Adamastor, dotado de 
c a r ac t e r í s t i c a s to t a l i t á r i a s . Auto r de a fo r i smos . 
Correspondeu-se com Malevich. Romanceia a sua biografia. 
Faz pinturas de tipo "suprematismo pornográfico" 
clandestinamente, numa antiga cavalariça da família. É autor de 
uma ópera, "Merdória" (música, cenários, figurinos e 
encenação). Prefeccionista, colossalista, megalómano, destrói 
frequentemente a sua obra. Escreveu uma autobiografia 
chamada Marmóreo Odeon. Gosta de ser filmado com cabelo 
rapado, de costas, em picado e a preto e branco.

Atreus Projects (espaço expositivo) — Antiga masmorra



Augusto Inácio —

Autobiografista (O) — Novela. Um escritor escreve sobre si 
mesmo várias autobiografias, em diferentes estilos, que são 
extremamente destrutivas. Nenhuma revelação que faz abona 
em seu favor. É cobarde, megalómano, fez cópias, levou 
pessoas a estados de loucura, foi para a cama com editoras para 
conseguir publicar certas obras, subornou críticos, foi péssimo 
pai, machista, perverso, etc.



B

Babel (1) – Opõe-se e confunde-se com Sião. Babel 
metamorfoseia-se em Biblos. Toda a escrita procura 
multiplicar-se e para se multiplicar radicalmente necessita da 
pluralidade das línguas.

Babel (2) — Num sentido é o regresso ab origine, à civilização 
construtivista sumério-acádica, à radicalidade. No outro sentido 
significa a tradicional pluralidade de línguas/linguagens, a 
tradução, os problemas intercomunicacionais. É mais uma vez 
o paradoxo que todo o Estilo (e a noção de estilo, tal como a de 
moda é totalitária) produz, com as consequentes reacções 
anti-totalitárias e pluri-estilisticas do decadentismo 
post-moderno.

Baguette Revolution — Movimento constituído em 2017 no 
Festival Voix Vives em Sétes, por um artista português, Pedro 
Proença, um escritor e crítico catalão Alex Susanna, e uma 
poetisa (e crítica de dança contemporânea) israelita, Anat 
Zecharia.  Todas as manhãs compravam ritualmente croissants 
e baguettes que ofereciam como pequeno-almoço a outros 
participantes no festival.

Balthusianos — Aristocráticos que se dão com velhas elites da 
nobreza europeia decadente. Refinados. Vão à opera. Batem em 



camponeses desprevenidos, fazendo raides a cavalo, e violando 
as suas mulheres e filhas. Têm caves com prisioneiros nas suas 
mansões. Lêem Sade e Vidas de Santos, o que parece 
contraditório. Gostam de gatos, de madeiras velhas, de 
espelhos e lustres. Parecem dispor de todo o tempo do mundo. 
Comem pouco e bebem chá. Rezam antes de trabalhar.

Balúvia — Uma baleia que contém dentro de si os Dilúvios das 
narrativas mitológicas.

Banalyse – Grupo francês com o mesmo nome que se cruzou 
com o Fernando Brito nos Açores no verão de 1985 e com os 
quais foi iniciado um intercambio protocolar com os 
homeostéticos de curta duração. Segundo a Wikipédia (é a 
nossa única pista): La  banalyse  est un mouvement critique et 
expérimental créé par Pierre Bazantay et Yves Helias au début des 
annés 1980. Ce mouvement a donné lieu au congrès ordinaire de 
banalyse, congrès annuel qui s'est tenu de 1982 à 1991 à la halte 
ferroviaire des Fades  en Auvergne  . Ce congrès, où il ne se passait 
rien, était consacré à l'observation du banal. Este grupo, inspirado 
no situacionismo, dissolveu-se em 1991. Creio reconhecer nele 
a deliciosa influência de Warhol e Pérec.

Barbara Brancale — uma Conceptual Pattern Artist residente em 
Bruxelas. Tem vindo há mais de duas décadas a produzir 
catálogos de padrões geométricos simples em cores ôcres que 
utiliza em todo o tipo de estruturas, um pouco como Daniel 



Buren, não se coibindo de variar de padrões, e de provocar 
situações que saiem da elegância acrescentando acentos étnicos. 
Para Barbara etnicizar o institucional é um acto que ultrapassa 
em muito a sua crítica reactiva. O aspecto artesanal destas obras 
dá um certa estranhesa aos espaços modernos em que intervem.

B a r b a r í s t i c a — M e t á f o r a d e u m a c i v i l i z a ç ã o 
sofisticada-barbarizada.

Barroco/Baruch — Se a prega (le Pli) foi o conceito-emblema 
do Barroco, a partir do livro de Deleuze sobre Leibnitz, 
podemos encontrar em Espinosa, e no seu nome Baruch, uma 
estética da Graça (e o mesmo poderiamos dizer do de Baltazar 
Gracian, esse divertido classificador de poéticas). Recordo-me 
de um pequeno texto de Umberto Eco sobre a estética em 
Raymond Bayer, o qual salpicadamente cito: O problema da 
charis aparece como o problema metafísico do amor e da liberdade. A 
charis não é compatível com a necessidade: se é o Amor que em 
Empédocles une as diferenças, a charis será a harmonia do múltiplo, 
mas uma harmonia que à rigida simetria acrescenta um je ne sais 
quoi, um dom estranho, um quê de supererogatório, gratis datum, 
que convida quem contemplar a aspiurar "além": na dialéctica de um 
Belo sempre inalcançável, a charis é a mola da evolução, o sinal 
superior a que se aspira e não é possuído. (…) A graça verifica-se 
sempre que num jogo de equilibrios se manifestam aspectos da 
sobreabundância. Equilíbrios construídos na suavidade e na 
multiplicidade das soluções; "A graça não satisfaz o cálculo a não ser 



sob a espécie do capricho. (…) É estrutura de superabundância todo 
o equilíbrio que coloca o sistema fechado das próprias exigências, 
firmemente inclinado, em presença de todas as evasões". Regimes de 
mudança cont inua, aniqui lamento da credibi l idade , 
desaparecimento dos sistemasd de necessidades e de predestinações 
modais, técnica da impropriedade: eis uma série de conotações destes 
equilíbrios privilegiados. Também Sandralexandra diz algo 
semelhante na sua missiva 105, dedicada a Maria Gabriela 
Llansol: há uma surpreendente homofonia entre Baruch e Barock — 
entenda-se aqui uma espécie de graça que espairece, pese embora a 
rugosidade interstícial subjacente ao “estilo”. O “estilo” é sempre uma 
ideologia que desbrava. Mesmo em Descartes é o jogo que está em 
jogo, na elegância dissimulada do seu estilo e no eu que introduz 
uma clivagem que é vista (superficialmente) como entre o sujeito e o 
objecto. Esse eu é o mesmo do “larvato prodeo” (a sua divisa), o que 
avança mascarado — é um estado larvar, de metamorfose e de 
dissimulação, que abre para o secretismo e silêncio da existência, nos 
modos de associar e de se dissociar do mundo. É uma forma de 
camuflar uma vida mais intensa que Spinoza também adoptou. 
Alguns pensadores menores, do ínicio dio sec. XVII, como Torquato 
Acceto, escreveram sobre essa “honesta dissimulação”.  É nesta 
perigosa incursão nas cavidades do eu, na interiorização,  que se 
descobrem, com uma atenção redobrada, as saliências e os recessos das 
coisas. Nesta época é através do género dito Natureza Morta, ou 
Vida Silênciosa, Quieta, que o desenho e a pintura vão apurar algo 
que “se parece” com duas zonas do corpo: a orelha e o sexo feminino 
(ou, de uma forma mais superficial, os testiculos do macho). Ou a 



gruta e a noz. Algo que freme, que vibra, que é elástico, que ganha 
profundidade contra um fundo obscuro, que busca mapear-se e 
sistematizar-se na cartografia dos sentidos (como em Jan Breughel, o 
Novo) ou na ordem e desordem dos afectos. 

Bart Bowers — Jovem curador canadiano com formação 
crítica, e uma tese sobre Starobinsky, nascido em 1957. É visto 
frequentemente a beber cerveja belga. O seu prato favorito é 
filetes de pescada (de preferência no país basco), embora não 
desedenhe os caracois. Oseu bolo de eleição é a duchaise.

Batarda – Em Outubro de 1986 Eduardo Batarda foi 
surpreendido no banho com um telegrama anunciando ter-lhe 
sido atribuído o Prémio Homeostética. Até agora é o único 
prémio atribuído no mundo por um grupo de artistas a um 
artista e que não consiste em absolutamente mais nada para 
além disto.

Bavardages Maritimes — Navio onde John Rindpest viajou 
entre e Marselha e Monróvia, em 1987, numa mítica viagem 
em que este contactou com o grupo de intelectuais belgas Les 
Ratés ratés, que viajavam a bordo desse navio.

Beach Art — Arte produzida, performada, executada ou 
museologizada na praia. Sandralexandra é a principal 
exponente desse movimento (cujo percursor foi Marcel 



Broodthaers), e a criadora de Beach Art Theory, escrita 
sobretudo na areia, ou em postais em que figuram praias.

Belinda Boris — O nome de Belinda tornou-se práticamente 
sinónimo de um tipo raro de extravagâncias

Benita Crash — São raros os domínios que Betina deixou de 
fora

Benny La Motte — Autor de The First Beafsteack, editado na 
PIAM em 2017.

Bernardo Silvestre — Documenta situações da vida que 
evidenciem fulgor e compaixão.

Bernie Wayne — Neto do famoso guitarrista e compositor 
homónimo (autor de Blue Velvet), nasceu em 1968 em 
Paterson, New Jersey, a 5 de Fevereiro, 14.30. Estudou biologia 
e publicou poesia desde muito jovem (era visto como o 
Rimbaud de Paterson). Tem uma concepção comunitária e 
participativa dos actos curatoriais, assim como um gosto 
ritualista e uma postura agnóstica, com uma pitada de ironia.

Bernardette Bettencourt — Nasceu em 1940 no Funchal. É 
uma autora que se vê como um nada que produz ficções 
literárias e visuais. O seu trabalho surgiu num grupo em 



diáspora de gente de Coimbra, (com Jorge Judas e João Goes) 
no início dos anos 60. Andaram por Londres, Paris, Milão e S. 
Paulo, e foram influênciado pelo Letrismo do algo esquecido 
Isadore Isou (percursor da Internacional Situacionista) e pelo 
Concretismo brasileiro. Uma certa mania da paródia deste 
pequeno grupo traduziu-se na criação de pastiches de 
movimentos. Assim, em lugar do Letrismo, do Espacialismo, 
do Concretismo, ou da revista KWY, Bernardette e os seus 
amigos criaram o Iletrismo, o Especialismo, a Poesia 
Cão-Creta e a revista KWZ (Ká Vamos Zarpando). São dos 
anos 60 os seus livros-objectos Quiosque Oculto, a Vida Antes, 
Rude Rugido e Tratactus. A vida académica levou-a a S. 
Francisco nos Estados Unidos onde ainda vive, jubilada, tendo 
desde então uma actividade literária prolífica. Renato Ornato, 
no Romance Conceptista sumariza as atitudes de Bernardette 
assim: a) Ela procurou, durante os seus anos em S. Francisco, 
reciclar teses universitáriados dos seus amigos em aforismos que as 
condensassem. b) Traduziu outras maneiras de traduzir enquanto se 
enovelava em experiências com Yagé. c) Fez uma espécie de Merz 
Baum primitivista, apanhando detritos de linguagens nas selvas ou 
nas periferias de cidades ermas do Chile. d) Amplificou 
matemáticamente citações e rodeou-as de contracitações. e) Foi 
premiada por uma vulgata de frases de índole performativa. f) 
Publicou uma súmula de Artes Combinatórias, assim como uma 
centena de falsos romances conceptuais e novelas potênciais. g) 



Coligiu numa obra excêntricas refutações (puras?). h) Deu-se ao 
trabalho de fazer variações de Selected Pseudo-writters. i) Tem um 
livro onde cataloga sistemas criativos. j) Considera que em vez de 
haver um só mundo da arte, deveria haver "n" anti-artworlds. 
Livros publicados até ao momento: Facilidade (na versão 
inglesa Easyness) — Poemas (2017); A Vaca (2018); Beata 
Víscera (1964); Footnotes on Nothingness (2017); Quiosque Oculto 
(1959); Rude Rugido (1959); Tratactus (2015); Vida Antes 
(1959)

Bernardette Bettencourt (livros de artista) — Eis a lista de 
livros de artista projectados por Bernardette: Sombras de 
Sombras; Caderno de Sânscrito/Védico; Índices de Estudos gregos 
(Koré/Baubô); Livros de Costumes exóticos a partir dos irmãos 
Verreaux (Jules e Edouard); Os meus Finnegans Wakes; Copiando  
"A Portuguesa" de Musil; Traduções de Christian Morgenstern; 
Ãngelo Lima + Pessanha (mistura); Obscura Estação (em 
colaboração com Marx E. Nest); Catálogo desordenado de 
ready-mades de ready-mades (apropriação de ready-mades de outros 
com comentários); Aparições Pop; Livros Maiúsculos (lista de ideias 
para livros de grandes dimensões); Molly Bloom + Molloy (Molloy 
Bloom); Fragmentos amorosos de diccionários etimológicos; 
Sobreposições (livros diversos); Livros Rasgados, amarrotados, 
colados, riscados; Manchas enamoradas de Sombras; Caçando 
Antropólogos; Traduções de Lalla e Safo; Livros que reciclam livros; 



Livros em materiais frágeis (o livro de cortiça, o livro de cartões, um 
livro em folhas e cascas de árvores); Atrevidas Trevas.

Bernardette Bollingen — Tendo já sido curadora de curadores 
de curadores e organizado seminários de anti-curadoria, tem 
estado mais interessada na pseudo-curadoria de fake artists, 
uma prática que se tem vulgarizado neste meio. Publicou 
recentemente um livro chamado When Curators became artists, 
em que assume com naturalidade que a pulsão no fundo da 
curadoria é transformar o curador em múltiplos artistas, e o 
próprio curador se transformar, aos poucos e poucos, num 
organico Art World.

Bernd Arnold — É um criador que ficou saturado da arte 
divertida e contestatária, e que se dedica a uma prática 
interdisciplinar, rigorosa, com sentido histórico, limpa. 
Mantém a confiança na modernidade e cita com frequência 
Espinosa, Habermas, Quine e Hadot. Na sua obra há uma 
insistência em regressar às noções básicas de Aristóteles (sobre 
o tempo e o espaço como contentor) revisitadas pela ciência 
mais ou menos mais recente (mecanica quantica, René Thom, 
etc.). A sua obra consiste em teoremas, diagramas, rigorosos 
comentários e uma obcessão ética. Foi entretanto despedido da 
Academia de Dusseldorf por falsificação de documentos, numa 
controvérsia que deixa muitas dúvidas.



Bestiário – Lista sumária de criaturas post-paradoxais. O texto, 
sendo claramente homeostético, é de difícil datação e 
atribuição.

Bettencourt Art Prize for Women — Prémio para arte 
post-feminista atribuído em colaboração com a Ginsberg 
Gallery de S. Francisco, em homenagem ao feminismo com 
fundamentos antropológicos de Bernardette Bettencourt.

Better Museum — Um museu que não se limita a ser o que 
dele se espera. Sempre acima das expectativas.

BICA — Budonga Institute of Contemporary Art. Instituto 
dedicado à investigação/criação(?) de Budonga onde é possível 
tomar um excelente café e comer batatas fritas com mayonese. 
Já foi considerada a cafetaria institucional com o melhor Bife 
Tártaro do mundo.

Bichana — Revista criada por um grupo de activistas pró-gatos 
em reacção ao Zine Canitoz. Ao contrário do lado humorístico, 
descuidado, zine, de Canito, Bichana é uma revista fria, 
elegante, meticulosa, com um gosto pela especulação pura e 
dura (Kant, Adorno, Sloterdijk, Musil, Broch e Pierce surgem 
como referências).

Biciclope — Produz biciclopologias (?), coisas que são 
duplamente ciclicas. É canibal. Vive exilado numa caverna e 



está apaixonado loucamente por DESDÉMONA, mulher do 
alquimista (versão surrealista de Amour Fou em estilo "Bela da 
Damaia/Robert Crumb"). É adepto de atitudes paleolíticas, da 
arte da caçada. Tem uma actividade proto-dadaísta, de 
contestação das atitudes civilizacionais. No fundo é um ogre 
frique tipo Shreck em mediterrânico.

Bill Chambers — (Leicester, 1968) é professor e autor de 
vários ensaios filosóficos. Dedica-se à curadoria 
ocasionalmente, em virtude das numerosas amizades que 
mantém nos círculos artísticos, actuando sobretudo em Bristol 
e em Glasgow.

Billy Burgin — autor de Parts of Words Poems, editado na 
PIAM em 2017. 

Bolismo — Teoria do 0=0, ou da identidade da nulidade. É 
certo a que a nulidade é, de outra perspectiva, toda a potência 
(veja-se Hegel ou Jung). Assim o puro nada é Deus ou o Ser 
enquanto não manifestado. O caso do 6=0 é já uma 
Doxa/Paradoxa uma vez que identifica o não manifestado com 
um modo de manifestação específico e glorioso. Mas o facto 
desta tautologia, o 0=0, se poder enunciar e pensar faz dela a 
coisa mais gloriosa (superdoxa). É esta a questão por detrás do 
Poema de Parménides e dos Sermões de Eckhart. O Bolismo, 
como intuição reactiva ao cubismo é filha de uma ideia de P. 
Portugal, também «praticada» por F. Brito e M. Vieira, com 



ramificações futebolísticas e correspondente giria. Os mais 
conhecidos percursores foram o referido Parménides e o pintor 
Cézanne (que abusou dos cones e cilindros).

Bomarzo – Povoação em Itália onde se situa um parque do 
século XVI  cheio de estátuas excêntricas e arquitecturas 
fantásticas. Local de peregrinação homeostético.

Bonito Olivetti —

Bruce Conklin — Poeta, yogi, aventureiro, velho frique. 
Depois ter sido várias vezes preso m 1970 deixou um mestrado 
em Oxford a meio e foi para o Kashmira estudar tantrismo com  
o Swami Lakshman Joo, onde também aprendeu a tocar shenai. 
Editou recentemente Shadows & Meaningless (2010) e 
Hermeneutic Yoga (2015)

Bruno Meget — Nasceu em 1971 e vive em Nimes. Autor de 
Rhisome et Totalité, um volume que põe em difícil (chatíssimo) 
diálogo Lévinas e Deleuze. 

Bryan Bruce — Autor do livro de artista Failure e do folheto 
Zen Nevermore, na PIAM, ambos de 2017.

Budonga – Mito homeostético inspirado numa anedota que 
fala de humilhação e/ou morte por violação anal ritual e 
também grito ritual do Movimento Homeostético, assim como 



o nome de uma hipotética civilização desaparecida. Em 1985 
foi escrita por Proença a 1ª versão de um conto com o mesmo 
nome em que narra a fuga dum branco cerebral entediado para 
o coração da África subsaariana e do qual há uma dezena de 
variantes posteriores que foram, passadas décadas, reelaboradas 
e transformadas num romnce. Em 1985 Fernando Brito 
construiu uma rigorosa maqueta da cidade de Budonga a que o 
mesmo deitou fogo no ano seguinte. A 17 de Setembro de 
2020 foi inaugurada na Galeria ZDB uma exposição de 
Fernando Brito com esse título, contendo imagens da 
civilização budonguiana (uma cidade anterior à civilização 
mesopotâmica, do catálogo de cuja escavação — documento 
pomposo de arqueologia colonialista — mostrando ilustrações 
de arquitectura, de baixo relevo, de equipamento e de 
estatuária). Foi então publicado, a acompanhar a exposição, a 
anedota e o conto original. Exactamente um ano depois foram 
inaugurados no Titanic Sur Mer os paineis proençais sobre 
Budonga com o título Outra Vez Budonga (oh sim!), executados 
no verão do ano anterior. No quotidiano homeostético, 
«Budonga» (que dá o qualificativo «budonguiano»), faz-se um 
«cliché» de uso imoderado cujo sentido não ocorre a ninguém 
querer fixar.

Budonga II – Povoação e civilização da qual não sabemos 
praticamente nada e que se encontra mencionada em Budonga 
I.



Budongue X – Cidade que se encontra  debaixo de Budonga1 
embora originária de uma civilização distinta que os 
budonguianos arrasaram. O estado das escavações permitem 
considerar que se tratava de uma civilização mais avançada do 
que Budonga.

Burnet Gallery —

Burrocratismo – Prática obstinada e levada até ao paradoxo de 
certas práticas burocráticas transferidas para o domínio da 
produção artística.



C

Candida Nogueira —(Salvador, 1966) é antropóloga formada 
em antropologia na USP e museologia na Universidade Nova 
de Lisboa, sendo conhecida pelo seu trabalho em torno das 
culturas indígenas, do xamanismo e da ecologia libertária no 
Brasil. Curadora muito eclética, ficou conhecida no meio 
graças à exposição Para Além da Natureza e Cultura, em 2007, 
ao expôr obras que despertam, segundo ela, ecological pride e 
canibalistic insight. Gosta de exposições com plots, que 
possam ser thrillers e comédias musicais. Diz que tem um 
gosto especial  pela obra do escritor Thomas Pynchon que lhe 
serve de inspiração temática e estilística, mas na verdade só leu 
(depressa) romances de Stephan King e (devagar) as 
Mythologies de Claude Levy-Strauss. (Sara e André/PP)

Calada — O que acaba por ser demonstrado é frequentemente o 
que se andava a dizer pela calada (SS)

Caligrafistas — Grupo de artistas pomposos, que cultivam um 
elitismo anarquista e actitudes excêntricas no quotidiano 
(roupas bizarras, fora de moda, mas de boa qualidade, etc.). 
Fazem poemas e textos com uma caligrafia esmerada, 
complicada, dentro da tradição seiscentista e setecentista. 
Escrevem versões de filosofia analítica em estilo gongórico. 
Vivem em casas senhoriais na provincia replectas de todo o tipo 



de animais (cabras, coelhos, tartarugas, etc.). São os 
famigerados redactores dos inúmeros artigos da Grande 
Enciclopédia da Academia de Vanguarda.

Cão-baleia — Vive perto da Antartida guardando o palácio de 
Neptuno. A sua função é afugentar os estranhos.

Cão-de-seis-patas — Percorreu os quatro cantos do mundo 
levando no dorso um rabi que lia a Tora imperturbavelmente.

Cães-banana — São hibridos, meio animais, meio vegetais. 
Chegados à idade adulta saem da casca soltando irritantes 
latidos. Passado muito pouco tempo caem desfazendo-se no 
chão e formando uma papa amarela.

Capitão Nemo – Primeira figura mitológica homeostética 
raptada a Júlio Verne e «autor» de cartas românticas e 
disparatadas a donzelas e senhoras redigidas pelos juvenis 
Vieira e Proença em 1982 (e mais recentemente (2020) 
também por Pportugal). Há uma banda desenhada sobre ele 
por Pproença, Vieira e Xana, nos dois números dos Filhos de 
Átila (Maio de 1983). Relembre-se que Nemo quer dizer Nada 
(0) e que a sua divisa é o mobile in mobilis (o móvel no elemento 
móvel). Um Ulisses anarquista nas vésperas da primeira guerra 
mundial. Sobre os aspectos teóricos da ideia (conceito?) Nemo, 
ler o livro Aristos de John Fowles.



Carapau-das-humidades — Quem não ouviu falar desta 
criatura? Não é anedota. Ocupam as casas antes de serem 
vendidas e retiram-se rápidamente mal são vendidas. Ou o 
inverso.

Carla Coccia  — Autora algo esquecida

Carl Kerény (Galeria) —

Carlos España — Nascido acidentamente em Gerona em 1960. 
É um artista crepuscular e melancólico que sobreviveu a várias 
relações amorosas que acabaram em suicídio, assim como 
outras que foram consumidas pela SIDA. Exilado de España 
viveu em Nova Iorque entre 1985 e 1992. É conhecido como o 
Víuvo Negro. Nas suas exposições recentes há uma mistura 
recorrente de violência e alquimia. No seu mistícismo 
particular, arreigado nalgum catolicismo, Cristo é transsexual e 
masoquista, e é só nessa experiência político-religiosa da via 
crucis que o itinerário da transcência se completa. España 
trabalha imagens simbólicas em desenhos aleatórios que as 
desestruturam.

Carlos Cabrita Manso — (Luanda, 1956) Irmão de Paulo 
Cabrita Manso.  Fundador e director da escola Triplette durante 
25 anos, destacou-se enquanto curador de numerosas 



exposições individuais de um restrito, mas importante, número 
de artistas em diversas instituições de cidades lusófonas. (Sara 
e André)

Carmelo Battaglia — Curador genovês. Quando revê os textos 
dá-lhes o sentido oposto Nas suas montagens sente-se a 
influência chiriquiana, e nos seus textos o uso recorrento de 
certas palavras são a sombra da sua deusa Gertrude Stein.

Cartas reencontradas da amante secreta de Fernando Pessoa  —
Pessoa tem um caso concreto com a amante de Aleister 
Crawley. As cartas ersam sobretudo sobre ocultimo, sexo e 
Shakespeare. A Amante de Crawley interessa-se pela sua 
capacidade de desdobramento. Pessoa fala-lhe das suas 
experiências no domínio do sexo imaginário ("especializei-me 
nesse tipo de orgias").

Caveirismo — Despotismo esclarecido aplicado às 
complexidades de uma sociedade post-globalização. Este 
despotismo é exercido, não através dos estados ou de suas 
confederações, mas através de uma encarniçada disputa 
megaempresarial.

CCCB Art Prize — Prémio Carlo Costa Castelli Belli para o 
melhor projecto Conceptista Anual.



Centro Pampulha — Projecto megalomano para a arte 
contemporânea nas imediações do MNAA (Museu Nacional de 
Arte Antiga de Lisboa) — os seus directores pretendem 
esmagar a concorrência.

Charis — Graça, por via descendente (a graça que se deposita), 
e que garante no depositado uma autoridade sem o exercício da 
autoridade, e um prestigio (sobretudo nas situações mais 
humilhantes).

Christine Klein — Irmã esquecida do artista Ives Klein que 
inventou o Rose Klein, a cor mais que perfeita. (Pport)

Christopher Rubin — Recolhe o impacto emocional de certas 
obras de arte nos espectadores, transformando-as em arte ao 
filmá-las e ao investigar os modos como a arte afecta 
efectivamente as vidas.

Chico Valter —

Chris Walter —

Claudia Fabiani — (São Pertersburgo, 1957) foi uma 
historiadora de arte responsável pelo estudo de inúmeras 
carreiras de mulheres artísticas, sendo uma das percussoras de 



um revisionismo necessário e hoje bastante em voga. (Sara e 
André)

Claudia Fiume — Nascida em Trento, 1970. Professora de 
literatura italiana em Innsbruck e Salzburg. Depois de uma 
conversa com o curador Peter Weiermair num café de Viena 
decide tornar-se curadora e concluir o doutoramento sobre Italo 
Calvino e Concepções de arte. Claudia é a curadora das Gares, 
dos comboios, da literatura lida em viagem. Publicou um 
interessante livro sobre modos risomáticos de curadoria, se una 
notte d'estate un curatore.

Cleonice Fontana — Poeta carioca pop, enfant terrible da 
poesia experimental, artista intermitente (performativa) e 
grande consumidora de drogas, teve uma epifania em 1997, 
após um extenuante Carnaval em que o amante morreu de 
overdose. A sua visão de Cristo como o grande curador 
granjeia-lhe em parte a simpatia dos sectores da igreja mais 
libertários. Cleonice tem trabalhado quer com artistas 
grão-finos, quer com artesãos das favelas. O seu eco-feminismo 
é, diz ela, meio treslocado e hipersexuado. Cleonice curte 
mesmo é pôr a mão na massa. Vive com uma dúzia de cães 
num casarão 20 km a norte do Rio, onde recebe artistas, 
críticos, coleccionadores e os mais extravagantes conterrâneos 
de todos os estratos sociais. O Barraco, um grande Pavilhão 
nas imediações da sua casa, tem acolhido grande parte dos seus 



projectos sociais-experimentais-expositivos, assim como 
performativos.

Complexidades – Projecto de exposição de Brito, Vieira, 
Proença e Portugal, concebido em 1987, inspirado na exposição 
«cumplicidades» (de Croft, Sanches, Calapez, Cabrita) que 
punha em confronto o Gabinete Adamastor (mini-grupo Cocó 
— Brito e Portugal) e o Marmóreo Odeon (mini-grupo Porkys 
— Proença e Vieira).

Complexo de Eurípedes (novela) — Um crítico com teses sobre 
a paródia, e escr i tor post-moderno de romances 
satirico-polifónicos, começa a interessar-se por tragédias gregas 
e por mitologias. Torna-se sério, circunspecto. Viaja na Grécia, 
em grandes caminhadas. No monte Athos tem uma crise 
mística e faz-se monge ortodoxo. Morre numa gruta, em extase 
místico, a meditar.

Complicadismo —

Coelho — Novela. Partindo da aguarela com um coelho de 
Durer, o protagonista é um acompanhante de Durer que leva o 
coelho consigo para Itália e assiste a vários crimes e 
conspirações.

Conservadores Evangélicos — Tentam fazer uma arte à moda 
antiga, com cenas religiosas e uma técnica estilo quatrocentista 



italiano. São puritanos e citam constantemente a bíblia. Ouvem 
Bach e música pimba (alternadamente).  Têm raros momentos 
de auto-punição. Organizam jantares na paróquia. A maior 
parte é clandestinamente gay.

Continentes - Exposição suscitada pela visão in loco da pintura 
Guernica. Paródia e crítica das exposições Atitudes Litorais e 
Arquipélgos. Homenagem a Ernesto de Sousa. A dimensão das 
suas obras ( 10 x 2,5 m ) inviabilizou a sua apresentação em 
Madrid , integrada nas manifestações paralelas ao ARCO, em 
1987, embora as obras se tenham físicamente deslocado aí num 
camião guiado por Pedro Reigadas (Capê).

Collect Letters of Captain Nemo (The) — Edição em LP de 
algumas cartas do Capitão Nemo, heterónimo colectivo de 
Pedro Portugal, Manuel Vieira e Pedro Portugal. Cada faixa 
tem o nome de uma mulher: Elsa, Marina, Bárbara, Augusta, 
Elvira, Kátia.

Colli Gallery —

Conceptist Art (livros) — A editora Phaidros deu à estampa no 
espaço de um ano, em 2018 e 2019, dois livros com o mesmo 
título. O primeiro de índole mais académico e documental, de 
maior formato, organizado por Renato Ornato, dá mais ênfase 
às imagens, ao enquadramento histórico, os seus precedentes 
barrocos, o duchampianismo, o oulipismo, compreendendo 



uma antologia teórica e biografias de artistas e seus 
predecessores. No mais pequeno, na colecção Arts & Idols, John 
Rindpest dá-nos uma visão mais pessoal de insider, com um 
vocabulário pop, referindo-se à música da época, com narrativas 
disruptivas, zonas caóticas, anedotas ridículas, descrições e 
teorias fragmentárias, inconsequentes, que nos espicassam.

Condensar — Aos poucos e poucos foi transformando os 
poemas em epígrafes e resumos. (JR)

Confissões de uma cabeça — Novelça que decorre durante a 
revolução francesa. Um aventureiro e sedutor descreve as suas 
aventuras amorosas, a sua libertinagem, os tempos passados 
com sábias freiras, a sua curiosidade pelas ciências naturais e 
pela astronomia, o seu empenhamento na Revolução, os seus 
encontros com Rousseau e a morte voluntária ao serviço do 
Terror Revolucionário, como um sacrifício necessário.

Congressos Homeostéticos — Longas Reuniões com Vista a 
Preparar a exposição 6=0 (Serralves, 2004) realizadas em casas 
de campo, de praia e de preferência com uma piscina foleira. 
Estes actos fundamentais deram azo a frequentes desacatos 
entre os ex-membros deste grupo assim como a alguns filmes, 
fotografias, jantaradas, textos, etc.

Conik — Animal que se reproduz através de ovos cónicos ( ou 
em casos aberrantes, piramidais). É uma ave egípcia.



Contexto — A pulsão do desenho (e da pintura) tem mais força 
que qualquer contexto, é um acto de expansão. Faz-se com a 
mão e os olhos. Os contextos, os entendimentos e os 
desentendimentos, as projecções e as propostas, as intenções e 
os enigmas, são o lúdico e o fabulário que emprenha desenhos, 
formas, rabiscos, tipografias, etc. de onde saírá a prole dos 
sentidos e das sensações. (JJ)

Copiar — Copiar para se saciar, tornando ridículos os originais 
(como escreveu La Rochefoucauld). Copiar para criar uma 
sabedoria portátil. Criar pelo prazer de ser uma testemunha, 
um "assinalado" propagador. Outrora, copiar textos era uma 
forma de os encarar e encarnar. Agora o copiar e o "pastar" é 
dencarnante. Resta-nos descascar textos em anotações e 
reacções.

Cornford Gallery — 

Craig Pastor — Nasceu em Monterrey em 1949. Cantor, estrela 
pop dos anos 70, actor secundário em séries televisivas 
americanas nos anos 80 (em papeis hispanicos), Craig, após 
complicações com drogas estudou estética na Universidade de 
Cincinnati, e já no final dos anos 90, fex um curso de curadoria 
em Cuernavaca. Organizou uma exposição a partir do conceito 
de order-from-noise sobre culturas periféricas chicanas no 
Conaculta, na Cidade do México, e no Contemporary Arts 



Museum, em Houston. Pastor é extremamente consciênte das 
implicações sociais e económicas da arte actual e trabalha a 
partir de dispositivos mediáticos, integrando artistas radicais, 
muitas vezes em colaboração com bandas, agitadores sociais,  e 
gurus new-age. Há em Pastor um lado religioso frequentemente 
supersticioso que se reflecte no pessimismo do seu discurso, 
embora, dentro do género, seja um empenhado e entusiasta.

Creatura — Termo de inspiração jungiana e batesoniana. A 
creatura, ou o phylum, é o não-formatado: forças potenciais que 
se espalham buscando espectros formais que as controlem.

Crescer — Ou se cresce para fora ou se cresce para dentro. E 
crescer para dentro pode ser (ou deve ser?) uma tenebrosa arte 
de auto-destruiução, pelo menos desde Santo Agostinho. A 
amargura dá a lição com o destino às cavalitas. (JR)

Cristiana Roja —

Cristoforo Blotti — (Minneapolis, 1949) Formou-se em 
engenharia em Berkeley onde paralelamente se associou a 
movimentos como Biopic Brotherhood e Symbionese 
Liberation Army. Mais tarde na sua vida aproximou-se do meio 
artístico procurando uma forma institucionalizada de 
subversão. (Sara e André)



Crítica — A crítica está práticamente extinta na sua 
importância mediática. Começou por ser uma actividade 
literária, e em parte gastronómica (assente na dicotomia 
gosto/não-gosto, sabe bem/sabe mal). Foi uma prática 
propagandística e normativa que suscitava a animosidade dos 
artistas (o ódio visceral pelo crítico fazia parte do ADN do 
jovem artista nos sec. XIX e XX). Hoje a actividade crítica é 
reciclada em textos curatoriais e nas teses academicas. Sobram, 
como consolo, os escritos de artistas, que em grande parte 
imitam esse estilo académico-curatorial de uma forma naif. (JJ)

CY — rede social See You, também conhecida segundo alguns 
como Cosmic Uranium ou Constant Face.



D

Dadafracassados — Seita de falhados fieis ao fracasso original 
dadaísta, e que recusam a recente reciclagem do dadaísmo na 
história de arte. São contra toda a legitimação. Produzem obras 
clandestinas. Auto-provocam-se e humilham-se. Estão sempre 
em polémica contra eles mesmos. Tentam extinguir-se como 
movimento, mas são incapazes de o fazer. Odeiam toda a 
valorização de actos históricos, sendo apologistas de datas 
tardias (ou a ausência delas) e de sub-atitudes decadentes. 

Dadaístas tecnodestrutivos — Cultivam o terrorismo e estão 
obcecados com a tomada do poder — inspirados por Johannes 
Baader e Julius Evola.  Vêem o M. de Matou e o Dr. Mabuse 
do Fritz Lang quase todos os dias. Provocam a desordem se 
possível massiva. Misturam textos militaristas com teorias 
financeiras e autobiografias de nazis. São especialistas na 
provocação, na má lingua e em denegrir. Inspiram-se em 
Picabia, mas acham-no demasiado pipi. Fazem muitas colagens 
em grande escala com destroços de casas, de carros, de aviões.

DAIMON/GENUS/GENIO/INGÉNUO/ENGENHO —
Deus, deusa, ou divindade intermediária, possuínte. O caracter 
do daimon deve-se à sua relação com o possuído, que pode ser a 
de arrastar para o caminho correcto, como o de algo caprichoso. 
Uma teoria, se for eficaz, é um daimon. Sócrates tem o seu 



daimon, duplo, uma espécie de deus pessoal com quem 
interage, muito semelhante ao que mais tarde se chamaram 
anjos ou demónios. Em Parménides é uma daimon que conduz 
o filósofo-poeta. Em Heraclito fala-se Antropodaimon como o 
que gera o caracter do Homem, a sua disposição (e na 
ressonância homofónica com outro termo, o Ethos, o seu 
espaço). O caractér é uma morfologia, e à morfologia 
corresponde um tipo de variação de pathos. Daimon do homem 
ou Homem-daimon? Agrada-me a ideia desse homem 
semidivino.

Dame aux Escargots (I) — Conto Homeostético e personagem 
mitológica do grupo. Senhora que vive com os seus amantes 
caracóis num iate estacionado na Riviera francesa. O texto 
original encontra-se perdido, mas existem desenhos de F. Brito 
da época (1985/86). É uma «espécie» de mulher cuja vida é 
indissociável desses caracóis que a povoam, mantendo o seu 
corpo sempre  húmido e jovem. Morrerá, inevitávelmente por 
secura caso esses seres a abandonem. Está sempre nua e é 
frequentemente visitada, nos seus iates, por cavaleiros andantes. 

Dame aux Escargots (II) — Personagem do filme Arthomem,  
integrado num conjunto vasto de performances que ocorreram 
continuamente durante uma semana de final de Abril de 2018, 
no CIAJG, em Guimarães. A figura foi protagonizada por duas 



mulheres distintas representando algo como Ariadne, a Virgem 
Maria, ou Proserpina. Criatura que corresponde às forças da 
natureza reciclando-se. O argumento central deste filme, assim 
como a sua montagem é maioritáriamente da autoria de 
Manuel Vieira.

Daniel Doniger — (Nova-Iorque, 1966) Filho da famosa 
indologista Wendy Doniger, Daniel começou por ser 
desportista, dedicando-se ao salto à vara, ao motociclismo, e 
realizando algumas curta-metragens de temas hebraicos e 
video-clips de música country. Doniger depressa se tornou no 
playboy dos curadores, com o seu espampanante cabelo, o gosto 
pela velocidade automobilistica e um conhecimento sempre 
actualizada da noite de Dublin, para onde foi viver, 
abandonando a sua natal e provinciana nova-iorque. O seu 
estilo stand-up comedy e o  gosto por mudar datas a obras de 
arte foram acompanhados por um recurso a citações de 
pop-science e a livros de ficção ciêntifica. Tendo-se convertido 
recentemente ao catolicismo, adoptou a ideia de charis e de 
caridade como as suas ideias mestras e desenvolveu a tese de 
que a curadoria é essencialmente, e desde sempre, uma prática 
caritativa.

Daniel Doninger — (Auckland, 1941) Foi assistente de Walter 
Hopps na Califórnia nos anos 1960 e realizou várias exposições 
históricas nos poucos anos em que assinou curadorias. O seu 
paradeiro é desconhecido desde 1973. (Sara e André)



David Perrouquet — Teórico Conceptista

David Strong — Nascido em 1961. Tendo estudado filologia e 
Cultura Antiga em Houston, veio viver para S. Francisco onde 
se tornou poeta e crítico de arte. Os seus livros, na linha do 
pragmatismo post-moderno de Rorty, consideram a mais 
recente produção artística como as bases de uma 
post-metafísica. Os livros The Principles of Anti-Art Tradition e 
os Essays on Post-Post-Metaphysics foram considerados pelo NY 
Times como insuperáveis no género.  

Delalande's Lives (in eight volumes) — Conjunto de vidas de 
artistas de várias épocas compilados e inventados por Pierre 
Delalande, escrito originalmente em francês e publicado e 
composto por J. Lander em 2020, com notas históricas e 
críticas de Rindpest.

Democracia — Optimização do mínimo de corrupção e 
máximo de transparência. A democracia engendra a corrupção, 
mas a uma escala menos grave que o tráfico de influências das 
tiranias e totalitarismos. A democracia já cria inúmeros 
esquemas policiais e burocráticos para minorar e combater a 
corrupção. A expropriação jornalística e estes meios que 
tendem para o totalitarismo burocrato-tecnológico ameaçam o 
fim da corrupção? Ou, como um paradoxo, é o anti-corruptivo 
que ameaça a própria democracia? (in Anti-Zizec)



Denis Page New York (Galeria) —

Desinstituição — Organização espontânea cuja fracqueza 
consiste em vandalizar ou subverter propaganda institucional 
através de pequenas alterações linguisticas ou icónicas.

Destruturalistas — Masoquistas ex-foucaultianos que 
renegaram as causas LGBT. Atacam com as suas motos os 
bares. Especializam-se em estrangular transexuais, drag queens 
e incendiar bairros de emigrantes negros. Abandonaram uma 
carreira universitária para andarem de mota, cuspirem no chão, 
roubarem lojas de conveniência, assaltarem bombas de gasolins, 
etc.. Tomam muito café e Red Bull com amigas. São sobretudo 
transgressores. Gostam de latex, adereços, correntes e sexo anal, 
à bruta. Têm muitas namoradas sádicas que conhecem na 
internet. Cometem crimes em diversas zonas do globo sem 
deixar rasto.

Dialogismo – Prática artistica e teórica do dissimulacro e da 
pluralidade. As práticas dialógicas pautam-se pelo riso, devido a 
um pudor em exibir a sua «sensibilidade» e as suas convicções. 
Exibem-nas enquanto paródia e coisa parodiada. O dialogismo 
nada tem a ver com a sátira, uma vez que o que o faz mover é 
uma terapia dessa temível doença que é o ressentimento.



Diário da Boa Madrasta — Em inglês, The Best Stepmother, 
novela americana. A madrasta de uma rapariga orfã, uma 
satânica vivendo numa pequena cidade do Midwest, escreve um 
diário de modo a que a sua enteada o vá lendo às escondidas. A 
leitura desse diário induzirá a pobre adolescente ao quase 
suicidio. À última hora, uma conversa com o passador de droga 
que lhe venderia o produto para a overdose fá-la mudar de 
ideias. Conta tudo ao pai. A madrasta morre na miséria, 
passados muitos anos, sendo pedinte nas ruas de Los Angeles.

Diáspora — Na diáspora reúnem-se por simpatia as «distintas» 
condições de exílio, colonialismo e emigração. «Sair para fora cá 
dentro» (O’Neill) e «voltar para dentro saindo para o lá fora». A 
diáspora faz o hebreu. O português é o hiperhebreu. O seu 
exílio é a pátria. «A minha língua portuguesa é uma 
superdiáspora.»

DIKÉ/THEMIS/ADIKIA — Diké e Themis são duas deusas 
antigas que surgem numa personagem no poema de 
Parménides

Dilip Rushdie —

Diógenófanes — Desconhece-se o século e onde viveu e 
nasceu, mas o seu vocabulário faz que o situemos antes de 
Platão, e talvez até dos sofistas, com uso de termos como Doxa, 
Apeiron, Homoios. O enfoque é muito diferente dos seus 



supostos contemporâneos: A opinião (Doxa) reina em tudo à 
volta, é o teu clima: mas dentro de ti podes desnudar-te dela.Ou: 
Aprenderei geometria com o daimon da semelhança (Homoios). 
Tem, no entanto, uma concepção divina da existência: O mundo 
sopra o brilhante,/ o imortal, o incorruptível/ de um lugar para 
outro.

Dionísio Skapinakis — Ex-teólogo. Díscipulo de Teilhard de 
Chardin. Não tem obra publicada. Ensina Estética na 
Universidade Católica do Porto.

Diotima de Ítaca — Dela, do qual nada se sabe, excepto ser de 
Ítaca, subsistem fragmentos cosmológicos, talvez do século IV 
A. C.. A dimensão religiosa do que nos chegou parece por 
vezes querer desembaraçar-se dos deuses, traindo, quiçá, a 
influência dos sofistas: Nem os hirsutos deuses/ o conhecimento 
provam:/ só efígies, figuras do sacrifício,/crus membros em paus de 
loureiro/ e todos perpassam/ como relâmpagos.

Dg Vanguarda — Direcção-Geral da Vanguarda. Organismo 
para-estatal cuja função é instituicionlizar e promover a 
Vanguarda.

Dissimulação — La dissimulazione è una industria di non far 
veder le cose come sono. Si simula quello che non è, si 



dissimula quello ch'è. (Torquato Acceto, pensador setecentista). 
A simulação hiperrealiza. A dissimulação é a persistência dos 
dissimulacros negando a existência de modelos absolutos e o 
nivelamento pelos simulacros. Renato Ornato, na sua Intratável 
Estética, foi quem mais tratou a fundo a questão da 
dissimulação.

Dissimulacro — Tendência para volorizar, como Duchamp no 
conceito de inframince, as diferenças nas réplicas, relativamente 
a um modelo. O dissimulacro é dissimulação e diferendo 
(máscara e diferença).

Domenica Rubina — Artista ligada à Arte Pólvera, nascida em 
1957, numa linha política de trabalho que faz a ligação entre as 
palavras, as acções de luta urbana e o cinema e o video. Foi 
extremamente importante nas exposições que fez em torno da 
maternidade e do desiquilíbrio enorme do papel da 
mulher-trabalhadora. Apesar de uma dramatização temática as 
obras de Domenica transpiram um optimismo ligado a um 
lirismo visceral. Especializou-se em transformar ideias 
artisticas em produção cinematográficas. É conhecida nesse 
âmbito pelo desenvolvimento da ideia de Adaptação por 
Antífrase.

Domingos Carvalho — O seu trabalho explora a resiliência e 
transmissão das experiências de vida. O projecto vigente  a que 



se entrega consiste em recolher heranças e testemunhos que 
aprofunda e tenta transmitir a outros artistas. O seu 
work-in-process chama-se Living Heritages.

Doxa (1) — É a presença chicoteante. O oposto da doxa é a 
apatia. É a doxa que nos intoxica. A doxa é a mãe de todos os 
entusiasmos.

Doxa(2)/Kavod) — Termo grego usualmente traduzido por 
opinião ou por glória. Em Parménides faz a sua aparição 
filosófica como caminho alternativo ao de aletheia, a verdade. É 
um caminho falso, mas é o único que permite descrever as 
aparências. Em S. Paulo traduz o hebraico Kavod e é 
assimilado à glória de Deus. Nos anos 70, Barthes, o papa dos 
intelectuais da época, opunha à Doxa (o mau uso) a Paradoxa. 
Na Teoria Homeostética a Doxa ora se distingue ora não se 
distingue da paradoxa (ver 6=0), o que é proclamado no famoso 
slogan In Doxa est Paradoxa, in Paradoxa est Doxa.

DOXA(2)/PARADOXA/POST-PARADOXOLOGIA — 
Opinião. Começou por ser em Homero uma forma de aferição. 
Torna-se em Parménides uma espécie de enigma na sua relação 
com a via da Aletheia, a via válida do ser (do É). A Doxa seria a 
ciência possível ante a Apathé, a ilusão, o caracter 
tóxico-embriegante do mundo. A Paradoxa, criada por Zenão, 
é um dos quebra-cabeças da metamática, e tem vindo a ter 



desenvolvimento critivos eteóricos. A post-paradoxologia é uma 
intuição homeostética e descreve a experiência post-mística da 
relação entre a doxa e paradoxa, afim de quem redsolveu um 
koan zen. Existe um koan homeostético chamado Budonga. Os 
dois paradoxos mais conhecidos do dominio homeostético e 
conceptista são "É fugindo que nos encontramos" e "Só desisto 
se for eleito".

Double bind — «Não podes comer o bolo e tê-lo ao mesmo 
tempo.» Toda a ética é um double bind. A introdução da lógica 
introduziu desfasamentos trágicos entre as errâncias ambíguas 
das coisas e a formalização das opções. A vida é o metamórfico
— o double bind é a inadequação que procura a salvação nos 
paradoxos que não chegam.

Dragão budonguiano — Da sua boca, em vez de fogo expele 
merda. É o mítico fundador de Merdória.

dream (Galeria) —

Duplo Uruboros  —  Ou uruboro siamês. Parido por um 
alquimista pelo seu ânus.



E

Edições Creta — Editora especializada em livros de poesia, 
com um ar neo-modernistas, capas claras (mas com patine 
artificial), publicando as Obras Marotas de Sandralexandra, de 
Lídia Reis, de Fabiana Sorrento, etc. , numa vertente 
dominantemente feminista, e com um apelo a temas gregos.

Édipo Surdo — Escuta mal as coisas, estilo professor 
Tournesol. Deforma as tragédias. Interpreta-se mal. É uma 
espécie de Raymond Roussel desinterpretando os mitos, e em 
especial o seu mito, que investiga de um modo confuso com 
consequências cómicas. Desaparece dissolvido em vibrações 
sonoras.

Edmundo Bertrand (E.B.) — Nascido quase simultaneamente 
em Maputo (1946) e Coimbra (1947) perde a sanidade mental 
em 1987 (adiante o descreveremos). Em 1975 as duas vidas 
paralelas fundem-se no mesmo indivíduo, que se torna 
trotskista (for a while), e passadas poucas semnas em 
anti-trotskista. Escreve crónicas artísticó-revolucionárias para o 
jornal República nesse ano e pouco depois é saneado. A partir 
de 1980 tem a mania de se referir aos retornados, insistindo que 
é o lobby dos retornados que domina a cena artística nacional. 
Em 1970 vive em Nova Iorque a sua vida de E.B. 1, como  



refugiado político, desertor, apoiado por uma família rica 
produtora de Vinho do Porto e com fábricas de calçado. Fez-se  
artista Conceptual boémio, leitor de Wittgenstein, Austin e 
Quine. Envolveu-se com intelectuais friques, cantoras Pop, 
sado-masoquistas, loucas. Tomou LSD e fez incursões (de que 
se arrepende) a comunas hippies. Comprou uma Harley 
Davidson que teve medo de conduzir, mas com que se arriscou 
fazer a Route 20 para atravessar a América. Vendeu a mota a 
meio caminho depois de uma escaramuça com outro 
motoqueiro que o deixou estatelado numa bomba de gazolina. 
Foi à Califórnia e conheceu Allan Watts, Norman O. Brown e 
Frederick Perls. De regresso a NY o artista Kosuth rouba-lhe as 
duas namoradas com quem tinha uma relação simultânea. Bebe 
terrívelmente. Frequenta circulos marxistas e tem saudades de 
África. Arranja um pseudónimo para não pensarem que é 
português (James Bartleby). Tem sobretudo ideias que 
concretiza só na escrita. Na sua vida de E.B. 2 vai como 
bolseiro da F.C. Gulbenkian para Londres. Passa as noites nos 
pubs e os dias na RCA, nos Museus, nas Galerias e nas 
bibliotecas. Bebe cognac e cerveja, mas nunca dá uma passa. 
Faz uma arte neo-post-pop cheia de referências, como se 
fossem notas a livros de Nabokov e de Pynchon. Lê Gombrich 
e Warburg. Tem uma namorada rica que conhece bem o meio 
inglês, que é insípida, com um poodle e uma galeria de arte. 
Gosta da Academia, da etiqueta e de dedesconversar. Dá aulas 
no Royal College of Art após o mestrado. Os seus pais são 



professores de literaturas germânicas em Coimbra. 
Regressa(m), em ambos os casos, a Portugal, no Outono de 
1974, na sequência de depressões. Ambos acabaram uma 
relação dramática e querem esquecer o passado bebendo 
martinis. O 1 vive à custa dos pais no Porto: envolve-se em 
brigas, escreve panfletos, exercita-se com armas de fogo. Tenta 
organizar, em vão, exposições conceptuais em fábricas e 
lagares. O 2 arranja emprego nas ESBAL onde está em conflito 
permanente com o "bando mentecapto do restante corpo 
docente". É amigo de cantores revolucionários e cineastas. 
Toma permanentemente notas. Fundem-se na mesma pessoa 
numa sala de cinema, numa projecção do Figures in a 
Landscape de Joseph Loosey, que passa ali por engano (devia 
ser o Blow-Up, mas há um problema com a fita). Em 1976, 
contra a sua vontade casa-se com Pandora Abecassis, uma 
militante trotskista fanática, com familia conservadora. Passado 
um ano ela desaparece com um inválido da Guerra do Ultramar 
(e conspirador de extrema-direita especialista em manejar 
metralhadoras) para Ibiza, onde tem um iate e inumeros amigos 
franquistas, alguns dos quais torturam e matam marroquinos 
nos barcos, atirando-os por norma ao mar. EB decide ir passar 
uma temporada no Brasil onde apanha DSTs, ficando a odiar 
esse país de gorduras sexuais (sic). Regressa à ESBAL onde faz 
um doutoramento em Francisco da Holanda e Miguel Ângelo.  
No ano seguinte foge com uma menor, filha de um amigo (de 
15 anos). A familia reconcilia-se com ele. É por isso expulso da 



ESBAL e passa a dar aulas no ARCO onde o que ganha mal dá 
para a bebida. A rapariga com que fugiu foge com outro amigo 
seu, um mediocre ensaísta, professor em Semiologia na 
Faculdade de Letras, inteligente, chato e assinalademente feio. 
Volta a tomar drogas, engorda, anota e pinta. As suas pinturas 
tornam-se cada vez mais abstractas e enigmáticas. Escreve 
nelas as suas notas, que comentam comentadores de Vasari. Os 
seus quadros são cada vez mais emaranhados de notas que se 
sobrepõe às formas abstractas que não são nada mais do que 
esquemas composicionais de quadros de Piero Della Francesca, 
Ticiano e Rembrant. Em 1986 é-lhe atribuido o prémio AICA 
para o melhor artista, facto que considera uma conspiração 
destinada a sabotar-lhe a carreira. Vive então com uma crítica 
de Arte feminista argentina que conheceu de passagem por 
Nova Iorque (ou terá sido Londres?). A relação conflituosa e o 
abuso de drogas levam-no a uma crise psicótica depois de um 
almoço de confraternização de artistas na Mealhada, quando 
mudava de comboio no Entroncamento.  Após seis meses de 
internamento EB é devolvido à vida normal. Em lugar das suas 
duas vidas anteriores, EB encontra-se subitamente, ao passar 
inadvertidamente no entreposto da putaria do Intendente, a 
viver três vidas.

Edoardo Martorelli —



Educação espartana —  «Morte à Pintura, coisa de vermes» 
(Xana). 1ª exposição neo-conceptual realizada em Portugal em 
inícios de 1986 e na qual F. Brito foi formalmente aceite como 
membro do movimento depois de mais de um ano de 
actividade homeostética e espezinhado numa grande escadaria 
onde estava afixada uma faixa dizendo RETOMAR A 
ESPERANÇA. Encenação de um back to revolution.

Efebos — Novela. Um padre Jesuita constitui nos anos 50 uma 
seita de sábios que organizam orgias em móteis ao longo da 
América. Há sempre um ambiente religioso e ao mesmo tempo 
humanista. Lê-se Leão Hebreu, Marsilio Ficino, mas também 
Sade e Shakespeare (em particular a sua peça Vienense). Estão 
sempre a comer caramelos, chocolates e chupa-chupas.

Egberto Amelio —

EIDOS —

Elefante-formiga — Criatura minúscula, em tudo semelhante 
ao elefante e que teme acima de tudo a pulga gigante.

Elena Auric —  É uma artista que se tem dedicado à video-arte 
de ajuda auto-irónica para artistas que procuram uma carreira 
de sucesso. Parte do seu projecto é uma empresa de serviços 
que proporciona aos artistas o tipo de serviços que os 



galeristas, os curadores e os terapeutas deveriam fazer. 
Considera o seu projecto artístico como uma auto-ajuda 
exerimentalista.

Elenkhos — Disposição refutatória. A obra de Nietzsche é um 
bom exemplo de uma prática que sobrevive através da 
congruência de fragmentações refutatórias.

Elizabeth Bisland — (Melbourne, 1971) é escritora 
autodidacta. Ganhou o prémio Cinerty em 2009 e está traduzida 
e publicada em várias línguas e países. Curadora e autora do 
livro Small Macho Artists, editado pela Phaidros em 2015.  A 
sua actividade consiste em articular/alternar o "se" com o 
"mas", a hipótese deambulatória, com a objecção experimental  
as vacilçações do criadores com o lado assertivo dos curadores, 
o borbulhar dos sentidos latentes com a necessidade do publico 
encontrar algo que lhe fale ao estômago ou à alma. (Sara e 
André/PP)

Elsa Torino —

Emanuel Compére — (Barcelona, 1974) É jornalista e ensaísta. 
Destaca-se através de uma certa forma de pós-produção 
referente a acontecimentos marginais e / ou alternativos, 
relativamente aos quais se torna difícil discernir entre o que é 
realidade e a mitificação. Passou a adolescência perdido em 



várias cidades do Tirol onde ganhou uma aversão a tudo o que 
é mitteleurope, e ao que se fecha em processos acabados. 
Decidiu ser curador ao reviver, numa pensão de Turim, em 
sonho, a cena que levou Nietszche à loucura. No entanto não 
deixou de sofrer as costumeiras influências filosóficas e 
literárias dessa zona que se refletem na sua concepção de 
exposições como devires, inacabamentos e processos 
post-expositivos. Uma das suas exposições Controvérsias 
(2005), pôs em diálogo pares de grandes artistas assolados por 
influências comuns, que se admiram e odeiam reciprocamente, 
revelando o lado mais canalha, insultuoso, e atraíndo 
multidões. Também é famoso pela exposição-catálogo 
Curadorias Imaginárias (2011) em que fez a cartografia dos 
tipos de exposições e processos com ficções e descrições 
minuciosas que lhe granjearam o prémio literário Renaudot. 
(Sara e André/PP)

Empedokles — Criação musical de Giuseppe Von Lander, 
gravada pela conservadora Deustch Gramophone, interpretada 
pelo coro e a orquestra sinfónica da Beyerischen Rundfunks, 
com a preciosa colaboração de Pierre Delalande nas 
meticulosas instruções interpretativas. A direcção é feita através 
de um video, pelo próprio Van Lander. É uma cantata com 
fragmentos de Empedokles, sugestões nietszchianas, 
referências à vida e obra de Salvator Rosa e de Holderlin.



Emilio Vargas — Autor de The Bowl and Other Poems, editado 
na PIAM em 2017. 

Emilio Valla — O seu trabalho é deliberadamente fanático e 
destrutivo, na boa tradição futurista. Promove a guerra e é 
conhecido pela criação de sumptuosos jardins com zonas 
minadas onde o espectador pode arriscar a sua explosão. Iniste 
monótonamente na ideia de que o perigo é arte suprema. 
Perdeu uma das nádegas devido a explosões. Diz-se que ficou 
colada algures num assento do inferno.

Empédocles — Mago com conhecimentos africanos . 
Ressuscita uma prostituta, faz curas extraordinárias. Tem como 
discípulo Górgias o Nihilista, que lhe rouba segredos e 
fórmulas mágicas. Procura vulcões, agitação, terramotos, 
fumos. Colecciona sandálias e pantufas douradas. Tudo voa à 
sua volta.

Empédocritas de Tarso — Nasceu no sec. V A. C., dos quais 
nos chegaram alguns versos da sua physis. Fala de uma caldeira 
de mutações a que tudo se sujeita, negando a morte, o Hádés. 
Considera o Nous como um sopro comunitário complexo, vivo, 
partilhado e a Psykhé como um ponto que centra o mundo, 
imperecível.

Enthousiasmous – Termo de uma tríade juntamente com Métis 
e Kairós, formando a base da "estética" homeostética. 



Literalmente significa possessão e a sua conotação é de entrega 
e intensidade sem as quais não há garantia de qualidade. O 
Enthousiasmous ora é a revelação do genus/génio/engenho, ora 
é a recepção dos daimones ocasionais.

EINAI/MÉ EINAI/MÉ/MÈDEN — O Ser surge como uma 
resposta Meta-catastrófica a um Logos que se confunde com a 
luta, o movimento e a diluição das formas noutras formas. A 
experiência do Ser tem que ser entendida como uma 
experiência de meditação-vivência na imagem de uma esfera 
luminosa, indissociável das outras vivências ilusóriamente 
catastrófica. O ser é um enigma, tal como é enunciado no início 
de um poema homeostético: metacatástrofe de excesso enigmático. 
É claro que a plasticidade do ser como verbo dá conta da sua 
função de cópula (e aqui diríamos que o verbo ser é o próprio 
Eros, daí a "deusa" insistir em meditar nele) e de garantia do 
topos. O ser é o que faz o lugar. Nas línguas semitas a ideia de 
ser não consegue ser estática, dado que o tempo está dividido 
entre o acabado e inacabado, e o próprio deus se define, não 
como pessoa (não existe necessáriamente um sujeito), mas 
como predesposição: serei o que serei. O ser parménidiano é 
imóvel, e é nisso que se assemelha às práticas yoguicas de 
concentração num ponto.

ENERGEIA —



Enrico Lombardo —

Enrique Luna — Curador chileno de origem italiana (nascido 
em 1950, em Coronel Pringles, cidade do singular César Aria, 
curiosamente um ano mais velho) que ora assina exposições 
solares com o seu nome (embora o nome seja lunar), ora com o 
pseudónimo nocturno (quase tétrico) de Luigi Carceri. Estas 
últimas têm quelque chose de ambiente à Piranesi — 
curadorias sufocantes com pouca luz, mesmo quando o espaço 
é desmesurado, em que os autores escolhidos são penumbrosos, 
escuros, satânicos, priveligiando o claro-escuro em deterimento 
da cor. Luna gosta de múltiplicar as perspectivas da realidade. 
É um curador que faz curadoria de curadores que fazem 
curadorias de curadores que se interessam por "artistas" que se 
debruçam sobre si mesmo e sobre curadorias. Nestas 
exposições há uma sensação de animalidade esquiva. 
Sentimo-nos a ser farejados. O que é acompanhado de um 
sonambolismo erótico e da suspeita de que há crimes. Como 
escreve Luna: Havia um artista cuja obra documentava 
assassinatos de curadores e críticos que ele próprio 
consumava secretamente noutras partes do mundo. Por outro 
lado Luna também curou exposições cómicas, solares, ao ar 
livre, sobre o Bigode, uma exposição que partia de Frank 
Zappa, ou sobre os sincretismos do imaginário medieval com 
as culturas ameríndias.



Epigenesis – Génese inframagra (Duchamp). Cada 
acontecimento é precedido de uma génese deste tipo.

Erica Harper —

ÉRIS/ELENCHOS — É do fio da negação que se 
desentranham as forças do Elenchos (da refutação) e da Éris 
(da Discórdia). Esta última, é a deusa que atravessa a Ilíada e 
que asa a um desses trocadilhos típicos de substituição de letras 
no mundo homérico, Éris e Éros, tal como Ménis e Métis, 
Brisis e Chriseis. A concórdia é sempre menos interessante, de 
fora, do que a discórdia. O símbolo da discórdia é uma maçã, 
um prémio, com a inscrição: "à mais bela", o que nos leva à 
ideia de que na base da discórdia estará  a beleza, um prémio, 
um elogio, e que a maçã como no Bereshit bíblico é o emblema 
de uma krisis, uma mudança de paradigma. Se a discórdia nasce 
da beleza também podemos dizer que a discórdia leva à beleza. 
A beleza "auroral" da Ilíada é retomada no Logos erístico (ou 
atlético) de Heráclito — que também significa palavra, fogo, 
jogo, dissimulação. O Logos surge como a face do combate, 
impiedoso, ao contrário do que sucederá com a palavra 
persuasiva e doce de Parménides,  que será coroada com a 
multiplicação de discursos (logoi) na Sofística. É neste território 
de sedução que se instalará a lógica, assim como a dialéctica e a 
retórica, substituindo a pura erística pelo Elenchos, uma espécie 
de daimon refutativo que perspassa qual uma mania no 



pensamento. A refutação, a refutação da refutação, e por aí 
adiante, contaminará não só o pensamento grego, como 
também o pensamento cristão e o àrabe (como na polémica 
entre Al-Ghazali e Avicena, ou na dialética entre Abelardo e S. 
Bernardo).

Ernest Shark —

Ernesto, o Ornitorrinco Honesto — também conhecido como O 
Barão Cigano — crítico, artista e cineasta, amante da Dame 
aux Escargots e da dama Isobel, uma figura medieval saída do 
Finnegans Wake ou de um romance de Llansol.

Erógenes de Mantineia — Pensador grego do sec. IV, 
contemporâneo de Platão, tendo, muito provávelmente, 
recolhido ensinamentos da sua conterrânea Diotima. Acusa em 
simultaneo a influência de Heraclito e de Diógenes. Da sua 
actividade subsistem mais de centena e meia de fragmentos. 
Parece ter feito de Kairós uma divindade, quando declara: 
iniciei-me, não em Eleusis, mas nos mistérios do Kairós.

Erosmuseo — Museu para a erotisação da arte, situado em 
Cáceres, e não museu de objectos eróticos. Foi inaugurado em 
Fevereiro de 2008. O Alcalde não esteve presente.



Escarro Ilustrado – Tentativa assumida de bad magazine levada 
a cabo, e com êxito, por M. Vieira e P. Proença. Provavelmente 
a pior revista alguma vez feita.

Esfinge Rosa — Exposição semi-homeostética realizada na 
Galeria Cómicos em 1984 baseada no romance Thais de 
Anatole France e de onde foi retirada esta imagem.

Espirituais puristas — exaltados românticos com um toque 
fetichista e sádico. Por vezes são satânicos. Culto da morte 
como cena alquímica. Vestem-se de preto por fora e dourado 
por dentro e são inesperados. Lêem o Vathek, o Monte dos 
Vendavais. Gostam de pirâmides mas preferem sagas, cerveja e 
a música de Sibelius (porquê?), Karl Off e Kraftwerk.

Essencialistas Abstractos Geométricos — Picuínhas, puritanos. 
Manientos, Machista. Afastam-se da vida social. Levantam-se 
cedo e cumprem horários. São profissionais meticulosos. São 
casados com mulheres igualmente ascéticas ou são solteiros. 
Fazem musculação e praticam tiro com armas de fogo ligeiras. 
Têm mãos firmes. Preferem broches a qualquer outro tipo de 
sexo. São cinéfilos (apreciam os planos de Antonioni) e assinam 
a Artforum. Acham Mussolini estouvado e Hitler um histérico 
gnóstico. Têm casas modernas arrumadas, impecáveis. Não são 
infieis, embora o pareçam. Gostam de matar animais 
subitamente (como algumas personagens de Buñuel).  São por 
uma sociedade longe do campo, organizada, disciplinada, sem 



imprevistos, limpíssima. Acreditam no super-homem 
nietszchiano. Lêem ensaios e livros técnicos. Louvam 
Mondrian e Rodchenko, embora detestem Malevich.

Estevão Pires — O livro Ecologias do desastre tem sido uma 
surpresa porque pensa a cultura como reciclagem do desastre, 
como se o desastre fosse imprescindível para o reequilíbrio das 
mais diversas ecologias. Nascido em 1959, Pires vive entre 
Madrid, Rio de Janeiro e Jaipur.

Estrangeiropolis – Cidade em que ninguém é seu nativo ou 
emigrante. É uma cidade de passagem com infraestruturas 
destinadas à funcionarização temporária com estruturas de 
poder precárias, próximas de uma anarquia ideal. Com a 
desnativação mundial este planeta terá tendência a tornar-se 
numa verdadeira mega-estrangeiropolis.

ETHOS —

eu — rede social solipsista, para voyeurs de solipsistas também

Eugénio (pseudo-Távora) — Maníaco que se julga Marquês de
Abrantes e autor de prosa aforística e esboços de narrativas. 
Moralista, por vezes sádico: "tudo o que desejamos,
mesmo um crime, quando realizado compensa". Ou: "O que se
chama sublimação é a metamorfose de um desejo na sua plena
realização através de fantasias que o apuram. Um desejo



metamorfoseado é superior ao estúpido desejo que o 
engendrou". Eugénio é professor de Religião e Moral em
Tomar. Dedica-se à fotografia e ao scanner.

Exílio – Caso específico de diáspora. Ser português é ser 
alguém que é exilado na sua própria terra. É babel em sião e 
sião em babel.

Expurguismo — Modo de reformular ou fazer desaparecer 
obras em que foi pioneiro Rauschenberg, no erased De Kooning 
drawing. O expurgismo encontra a sua raison d'être nos 
frequentes actos (auto)destrutivos, como a cremação de pinturas 
feita por Baldessari, o desaparecimente de Arthur Cravan e 
todo o tipo de tardo-rimbaldismo e barthlebismo. Um livro que 
serve de manual para o expurguismo é Les Unités Perdues de 
Henri Lefebre. A teoria expurguista é da larva de Fabiana 
Sorrento, na sua tese sobre o expurgo na obra de Herberto 
Hélder.

Ezra Campbel — Nascido em 1948 em Canaan, uma pequena 
povoação do Connecticut perto da fronteira com o estado de 
Massachussets. Esteve preso com 21 anos por tráfico de droga 
durante 6 meses. Em Boston completou os estudos em História 
de Arte, especializando-se no Maneirismo, tendo-se formado 
com um estudo sobre as relações da música de Gerualdo com 
os pintores da geração anterior. No final da década de 70 até 



meados da 80 escreveu para a Art in America. Considera a 
actividade de lobing como uma forma de curadoria. É o auto do 
romance experimental Messiah in the Baths. Nos anos de 
Trump foi visto várias vezes a entrar na Casa Branca. Há quem 
diga que é outra pessoa.



F

Fabiana Fulgentius — (Istambul, 1966) tendo vivido e 
estudado em várias cidades do médio oriente, dedicou-se desde 
cedo ao estudo e acompanhamento de artistas não 
ocidentalizados, por vezes naif, ou autodidactas, assim como 
velhos mestres artesãos a quem atribui uma importância maior 
do que boa parte dos artistas ocidentais. Quando a curadia não 
era o que é, Fabiana, munida de um gravador de cassetes, 
antecipou em quase tudo Obrist, num vai-vem frenético pela 
Europa e pela Ásia, reunindo-se com grupos de artistas entre 
1986 e 1989 e fazendo impressionantes entrevistas com 
intelectuais, artistas, realizadores, coreografos, homens de 
ciência, místicos e activistas. Também ela farejou uma história, 
em entrevistas, da curadoria, num sentido alargado. No verão 
de 1990 um incêndio destruiu-lhe a casa, o trabalho acumulado 
e dactilografado (Fabiana não se dava bem com os 
computadores primitivos), deixando-a hospitalisada com graves 
queimaduras. Seguiram-se longos anos de depressão e a 
sensação, cada vez mais recorrente, de ter passado ao lado da 
glória, e de um papel importantíssimo no despoletar de 
processos e de novas visões das coisas. Lentamente voltou a 
ganhar coragem, a cultivar cumplicidades, e a fazer um 
trabalho significativo, mas lento, resignado, sem ilusões, com a 
convicção de que o seu destino é o de ter passado ao lado, com 



a melancolia de um falhanço por todos ignorado. A sua 
exposição mais importante chama-se a Ratoeira. (Sara e 
André/PP)

Fabio Continelli — É um artista poligamo (vive com quatro 
mulheres) nascido em Génova. Em 1977, com apenas 17 anos, 
foi recrutado para as brigadas vermelhas mas não chegou a 
participar em nenhuma operação. Desiludido com a política 
circulou nos meios ecologistas e new age. Começou por se 
dedicar à meditação transcendental, aderindo em 1981 a uma 
seita sufi sediada em Londres. Quatro anos depois "estagiou" 
no Nepal com alguns xamãs Bon, que lhe transmitaram os 
segredos de muitas plantas. Entra com frequência em transe e é 
assim que compõe poemas e tem ideias para as suas obras de 
arte. Traduziu em 1999 para italiano a antologia The Tecnicians 
of the Sacred, do poeta Jerome Rothemberg, assim como 
místicos persas, o budista indiano Sahara e o tibetano 
Longchempa. Escreveu um livro onde ensina diversas técnicas, 
relativamente simples, para atingir estados amplificados de 
consciência. Organiza manifestações de caracter ecologista. Vive 
numa quinta perto de Urbino onde cultiva uma variedade de 
especiarias, ervas medicinais e cogumelos alucinogénios. Criou 
"comunas" artísticas nas zonas de Lecce, Urbino e Bomarzo, 
com um sistema de circulação de exposições alternativo ao das 
galerias e dos museus. Tem promovido as ideias de 
"trance-curatorship" e "curadorias colectivas".



Fadas (ou Fodas) do Mar — Têm corpo de mulher e cabeça de 
peixe. Como têm dificuldade em mover-se na àgua são 
surpreendidas nas rochas. Gostam de foder com marinheiros, 
mas este acto leva-as ao suicidio.

Fake/fraude – Só a Honesta Dissimulação (formulada por 
Torquato Acetto e aperfeiçoada por Renato Ornato no seu 
Trattato della contraffazione del pensiero) é um progresso em 
direcção a uma verdade mais verdadeira que a verdade.

Fakismo — É um movimento, ou uma prática, dedicada à 
ficcionalização do art world (ou à criação de alternativas), isto é, 
à produção de estruturas, autorias, caracteres, conceitos, 
narrativas e fait-divers que possam expandir as limitações que 
estes termos normalmente produzem. Neste sentido é um 
movimento expansionista, pluralista e vitalista, numa linha 
espinosiana e pessoana, autor do qual, aliás, foi adaptado como 
Fakist Manifesto, um texto em ingês do qual vale a pena citar 
excertos: The mental processes involved in faking well is the same 
as that involved in translating competently. (…) The great interest 
in faking is doing it when it is really difficult. The system becomes 
infected whith fiction devices. Large-scale forgery may render claims 
to authenticity irrelevant. Authenticity is replaced by theatricality, 
dramaturgy, carnival, a dynamic process of masking and 
unmasking, new kind of lyric counsciousness, a gracefull complexity, 
and, of, course, a pinch of auto-irony. (…) Today's art (and the art 



world) is no more than its unconscious falsification. This process 
must be made aware by forging it in extremis. Radical Fakism, 
heteronomy, pseudo-anonimity, etc., should take care of the system, 
for the sake of the poetical life.

Fake Museum — Museu especilizado em falsificações, fraudes, 
ficções, desvios, imitações e pastiches.

Falhar Mal — Não sei até que ponto consigo aprender a caír. 
Ou se tenho vontade de voltar a falhar inúmeras vezes 
aprimorando a arte de bem falhar. Pareço mais inclinado para a 
arte de falhar mal e com cautela. Também me sinto condenado 
à confusão e à complicação, e do mesmo modo à citação, à 
pseudo-citação e outros despropósitos e atitudes pretenciosas (a 
armar ao chico esperto como se dizia em tempos idos) tão do 
agrado do falhado que passa (mas será que é?) pelo protagonista 
preplexo desta obra. (JR)

Fátima Roriz — De uma eficácia extrema, é esta curadora, 
nascida em Pombal, 1971. Tida em horror pelas feministas, 
vem organizadno exposições exclusivamente de homens, que 
trata com severidade e rigor, em especial artistas underdog ou 
homens sexualmente ambivalentes  (dizem as más línguas). 
Com um suposto conhecimento do hebraico e do grego antigo, 
recorre com frequência a temas clássicos da tradição europeia, 
com metáforas épicas, a atónica luz de Ilíada (por exemplo) e o 



tema de Acteon (por repetidas vezes). As suas curadorias já 
ganharam três vezes o prémio AICA.

Favas — Alimento conhecido por combinar muito bem com 
chouriço e tido em horror pelos pitagóricos, e por certos povos 
amerindios (segundo Levi Strauss), dado estar associado ao 
mundo dos mortos. Ariadne é a deusa das favas, sabendo que a 
fava é uma vagina, a própria Baubô. O horror pitagórico ao 
sexo feminino (ao informe? ao regresso ao útero?) levou os 
pitagóricos a dedicarem-se à geometria, à mania da pureza e, 
em certos casos, à castidade.

F. Dijkstra — Nascido em Delft em 1960. Vive actualmente em 
Janas, perto de Sintra. Frequentou o curso de design industrial 
na Rietveld Academy. Apaixonou-se por um contratenor 
lisboeta de visita a essa escola, veio viver para Portugal em 
1987, e ali permaneceu até hoje. Foi proprietário de uma loja 
de recuperação de design modernista e começou a organizar 
exposições, de ínicio na sua loja, estendendo-as a instituições e 
galerias, tanto em Portugal, como na Holanda e na Bélgica. 
Tem insistido na intransmissibilidade dos conteúdos e 
considera que as obras de arte pedem uma longa 
convivialidade, dado que ver de relance é, segundo Dijkstra, a 
fonte mais comum e glamourosa de equívocos.



Felicidade e Êxtase — Não apenas a promessa ou o consumo 
como casos de desejo desencarnado. A felicidade e o êxtase são 
fruto de exercitações, não são socialmente negociáveis seja em 
que tipo de regime for. A felicidade não é o desejo, mas o 
entusiasmo com meditação.

Feras Chiques — Poetas sensíveis ressentidos com a mutação 
civilizacional,  que gostam do pitoresco, do sórdido, de velhos 
travestis, de ex-presidiários e de donas de casas de passe com 
histórias fabulosas (apesar de parte delas ser mentira). Exaltam 
o aventureirismo rimbauldiano, assim como os artistas que se 
suicidaram, se tornaram esclavagistas e deixaram de escrever. 
Consideram que o mais importante é iniciar muito jovem uma 
carreira bombástica e abandoná-la depressa. Querem ser mitos 
decadentes, mas depois de longos anos de obscuridade 
salvam-se tornando-se fascistas sofísticados, grandes 
conhecedores de literatura (em especial revolucionária). 
Denunciam, com uma moral exemplar, antigos amigos que se 
aburguesaram, aos jornais e à polícia. São moralistas 
exemplares. Têm a casa asseada. embora comam em 
restaurantes de esquina pratos do dia de má qualidade. 
Encontram quem cuide deles (senhoras reformas solitárias com 
cães ridículos). Escrevem por fim romances autobiográficos 
onde rejeitam as incipiências juvenis. O presidente da república 
vai ao seu funeral e é-lhes dado o nome de uma rua que já foi 
soturna (uma zona de prostituição) que agora se tornou uma 



zona da moda onde estrangeiros e miudos vão comprar roupas e 
beber copos.

Fernanda Fontes — (Belo Horizonte, 1953) estudou psicologia. 
Aproximou-se da arte de forma despretensiosa por via da sua 
participação no movimento hippie na década de 1970. Cessou a 
atividade curatorial pouco depois de se reformar em 2012. 
(Sara e André)

Fernando Brito — (Pampilhosa da Serra, 1957) é um pintor 
português licenciado em Pintura pela Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa em 1983. Brito desenvolve a sua prática 
em meios tão distintos como a pintura, o desenho, a banda 
desenhada, a escultura ou o vídeo, de ínicio com inflûencia 
pop, sendo um dos pioneiros do fotorealismo/hiperrealismo em 
Portugal, juntamente com José Paulo Ferro, e o criador do 
neo-post-modernismo colonial. Uma parte muito considerável 
da sua actividade tem tido lugar no quadro de projectos 
coletivos como Homeostética (1982-1987), Ases da Paleta 
(1989) ou Orgasmo Carlos (activo desde 2003), em cujas 
acções se manifesta um profundo empenho em minar ou 
parodiar as mais enraizadas convenções de virtude, 
consequência e seriedade que habitualmente se associam ao 
mundo da arte. Encontra-se colaboração da sua autoria na 
revista Arte Opinião   (1978-1982). Foi activo na década de 
1990 com Louro, Mendes, Palma, Tabarra e Vidal. Desde 2010, 



a curiosidade pelo chamado pensamento pós-colonial e a 
descoberta dos conceitos de «política» e de «sujeito político» 
em Rancière têm determinado que as ideias de arte como jogo 
político, artista como político que usa imagens, obra como 
jogada política, se tenham constituído em motor do seu 
trabalho. (pot-pourri de várias informações recolhidas on-line)

Ferruccio Isaac —

Fiametta Ludovice —

Filhos de Atila – Publicação em fotocópias da qual saíram 2 
números por altura da 1ª exposição Homeostética em 
Maio/Junho de 1983, e que contou com a colaboração em 
banda-desenhada de Pedro Cavalheiro. O número 3, no qual 
dominaria a renovação gráfica de Fernando Brito, esteve no 
prelo entre 1985 e 1986.

Filipe Negrão — Nascido em 1957, documentalista, passou por 
vários Museus, Bibliotecas e Institutos estatais. Antecipou a 
reforma para se dedicar plenamente à curadoria, em 2009. Tem 
insistido sobre a durabilidade dos objectos e das sensações a 
isso associadas. Para ele documentar é divinizar, e a arte é a 
actividade mais digna de ser divinizada. O curador faz a 
transição do profano para o sagrado ( toda a arte em contexto 



museológico é sacra). Recentemente tem colaborado com os 
padres jesuítas que têm dinamizado a sede da revista Brotéria.

Finix — Uma fénix que nasce e morre tão rápidamente que não 
sabemos se está viva ou morta.

Fondation Captain Nemo Art Prize — É uma instituição cuja 
única função é atribuir o prémio Mobilis in Mobilis de carreira 
para artistas indispensáveis cujo percurso passou 
desapercebido.

Flip Flop — Novela. Um escritor entra em declínio e contrata 
um ghost writer para que falem dele a todo o custo. O livro do 
ghost writer revela-se um best seller pela sua grande qualidade 
literária. O escritor escreve um livro onde dá o máximo para 
refutar a obra do ghost writer. Os argumentos são consistentes 
e as provas inequívocas, mas o livro é um flop e as críticas 
arrasadoras. O autor só é lembrado pela biografia 
encomendada.

Flush Art — The World Funniest Art Magaine — revista de 
arte satírica publicada on-line. 

Footnotes on Nothingness — Livro de poesia visual de 
Bernardete Bettencourt publicado em 2017. Esta publicação 
resulta do seu interesse pelo budismo, e em especial por 



Nagarjuna, o filósofo do Madyamika, e é uma resposta, ou 
comentário, ao labirinto de silogismos à volta da noção de 
shunyata (de vacuidade).  O livro constitui-se num conjunto de 
pseudo notas de rodapé (há um asterisco bizarro antes dos 
parênteses)  que surgem numa sucessão de textos sem palavras e 
que tornam explícitos padrões de interacção, de diversidade, de 
insistência, de preplexidade (há um excesso de reticências), etc. 
Bernardete termina a publicação com um diálogo entre um 
quadrado e um circulo, em que ambos acabam por chegar a um 
acordo sobre a diferença da soma de vários zeros precedidos da 
soma de diversos parênteses. Depois vem o ladrar do editor 
(waf! waf! — said the publisher), e na contracapa  um irónico 
“something is missing here”. A edição anuncia-se como 
alargada, e de facto, transmitiu-nos Bernardette, “esta edição 
tem maior número de páginas do que a original, porque vem 
aumentada de muito mais Nada, tendo desaparecido os textos 
que anotavam, de facto, o tema do vazio — chegou a altura em 
que o comentário é apenas o vazio recaíndo sobre o texto, tendo 
abandonado o filão de paradoxos nagarjunianos. É o indizivel 
que se mostra, espontâneo, improvisado.” Eis uma bizarra 
investigação filosófica, cheia de humor, tão desarmante! (in Le 
Monde Diplomatique, Julho de 2017)

Forget-me-not-Museum — Museu complementar do Oblivion 
Museum. Museu sobre a Memória e as Artes da Memória



Francesca Guerra — Curadora. Autora do livro Arte Pólvera, 
editada pela Phaidros em 2019. Foi colaboradora de Germano 
Celant na última década da sua vida e é viciada em jogos de 
guerra. Foi curadora em 2018 da exposição Sparta, realizada no 
MAMbo (Museo d'Arte Moderna di Bologna), onde mostrou 
a tradição erística da arte e os seus fundamentos, de Sparta a 
Litle Sparta, de Heraclito a Marinetti e Stockausen.

Francesca Palin — (Amesterdão, 1959)Um escândalo ocorreu 
em 1999, quando Francesca Palin foi apanhada a tentar vender 
como suas várias ideias de artistas com os quais, dizia, 
organizava uma grande exposição no Centro Pompidou (o que 
veio a revelar-se mentira). Na altura declarou que apenas 
copiava outra curadora, Elena di Pisa, que se propunha, nessa 
altura, fazer exactamente o mesmo, e que este era um projecto 
curatorial que se destinava a atingir notoriedade do escândalo e 
denunciar a vampirização dos artistas. Ambas foram levadas a 
tribunal e utilizaram o processo como experiência de curadoria. 
Apesar deste incidente Palin conseguiu recuperar a sua 
notoriedade sobretudo com a exposição Stauchasein, sobre a 
utilização de processos stocaústicos na criação artística, 
literária, curatorial e musical, que ocorreu, paradoxalmente, no 
Centro Pompidou. É actualmente curadora no MAGA Museum 
em Austin, no Texas tendo passado por diversas instituições de 
relevo ao longo da sua carreira. (Sara e André/PP)



Francesco Gadda — 

Francesco Manfano —

Francisca Noronha —Nasceu em Pangim, 1977. Estudou em 
Mumbay literatura inglesa. Fez um MFA de Curadoria na 
Goldsmiths em Londres, em 2015. Começou por priveligiar o 
arquivo, as contribuições dos artistas do subcontinente indiano 
e sua diáspora, abandonando pouco depois este filão. Noronha 
é uma crítica do ritualismo,  da "outridade", das narrativas 
assertivas e do "nativismo", preferindo focar-se na 
personalização e incompletude das várias singularidades nas 
suas interacções. Para Noronha a identidade constrói-se como 
agregados de singularizações de singularizações mais ou menos 
partilhadas. A impossibilidade de ser outro é contrabalançada 
por uma Antropologia do Self, processual, interminável, 
borbulhante, de intermitências de consciência. Considera que 
nem sempre as narrativas são importantes, perviligiando o 
poético: o poético é o que interrompe o narrativo, o metafórico 
saboteia o metonímico. O seu grande modelo é o Book of 
Disquiet. Desassossegar, incompletar, imaturizar. Francisca 
Noronha perfere trabalhar com artistas emergentes e 
articulá-los com espaços alternativos com budgets baixos. A 
sua última curadoria foi Lifts of Grace, um projecto feito em 
vários elevadores de prédios degradados de zonas suburbanas 
de Londres.



Francisco Clone — Heterónimo de Rosa Davida, juntamente 
com Gertrude Witgenstein.  Autor de Never Forever (2018) 
Dele escreve a sua co-heterónima: Não sei como lidar com o 
meu irmão heteronímico, o Francisco Clone, que é muito mais 
corte e costura, que não quer ir ao fundo das coisas, que não 
se interessa pela gramática nem por outros tipos de jogos de 
linguagem. O Francisco, com quem gostaria de entrar em 
polémica, é um absoluto mistério, é uma não-personalidade 
portuguesa com aspirações a ser extremamente americana fora 
da América. Nasce muito mais da citação e da variação do que 
do cut-up. E talvez tenha uma história astuta por contar, e uma 
sabedoria derivada das suas citações visuais, do conhecimento 
íntimo da linguagem, da intiligência de recontextualizar. O 
Francisco, é, no fundo, o grande duchampiano que mente como 
respira, como se diz das pessoas que são do signo chinês Gato, 
ou Lebre, esses que nasceram em 1951 ou 1963 (o seu ano), ou 
1975, anos em que a mentira nos respira, nos envolve na teia 
paranóica de ideias, e por isso, vista de fora, irritante e 
divertida. E Clone, que só pode ser um pseudónimo de um 
heterónimo de um heterónimo, é ele mesmo essa repetição com 
cheiro nulo, o artista que se recusa a ter vida própria, que 
habita no subúrbio da arte, que expõe em galerias menores 
obras que são variantes ou citações de todo o tipo de autores, 
ou que mente dizendo que expõe. Sabe-se que fabricou 
catálogos de exposições em galerias  das que existem 



polvilhadas na província em Espanha, com galerista 
simpáticos que envelhecem a resistir ao provincianismo e 
neo-fascismo que os rodeia. Clone prefere galerias 
provincianas de segunda onde não vende quase nada porque 
lhe permitem o desafio do desconforto, a surpresa de se sentir 
deslocado, perdido num idioma que no fundo o parodia. A 
Espanha é para Clone o mundo do típico, do autêntico, do 
vísceral, das tapas, dos vinhos muy majos, quando ele é o 
atípico, o inautêntico, o sem orgãos dos deleuzes e quejandos. 
É na Espanha interior, dura, con cojones, que se sente mais 
útil, icónico, eficaz, porque em Espanha as citações tendem a 
ser espampanantes, e as graçolas a reflectirem uma atitude de 
força, de putamadre, com o punho fechado. Daí que faça 
peregrinações a Cadaqués para lêr Duchamp em inglês (e não 
francês), para traduzir Duchamp do inglês para um português 
ascético, para sonhar com os objectos inócuos (e no fundo 
religiosos) de Duchamp através de exercicios espirituais 
complexos e aspirinas. (in Autobiografia da Heteronímia). 
Clone tem pontuado por elegantes telas com títulos ou várias 
folhas de sala aludindo a supostas exposições. Clone é como 
um curador mais preocupado com a encenação do significado 
do que com a existência concreta de obras, embora seja um 
artista com um humor analítico afim de Wittgenstein ou Lewis 
Carroll onde o cool inglês sealia ao visceral ibérico.



Francisco Xavier (Moraes) — Tradutor e editor por conta 
própria (free lancer). Nasceu em Goa em 1956, filho de um 
oficial português. A sua obra, aparte um fragmento ou outro 
(Do Dissimulacro, 1986, INCM) em que imita os traduzidos, 
compõe-se de "notas de tradutor", que reunidas dão alguns 
volumes. Teve uma breve contribuição patra o Explicadismo 
em 2007 e antes no revisionismo Hiperhomeostético.

Francis Mendes — A sua arte problemática, mas coerente, tem 
sido interpretada como a de um filósofo pragmático, a de um 
implacável sociólogo e a de um reformador institucional.

Francis Parshani — Poucos curadores são tão vívidos e 
vitalistas como Parshani, nascido em Madras em 1982, que 
vive actualmente em Vevey, tendo passado vários anos em LA, 
S. Francisco e Baltimore. A sua dinamica, joyfull, hiper-pop, é 
a de uma juventude em busca de uma memória ecológica, 
mantendo o entusiasmo hippie no meio da tragédia ambiental. 
É o teórico de uma vaga de post-cultural studies, onde pontua a 
ideia de um ocidente a ser colonisado no corpo pelas práticas 
orientais, da gastronomia aos modos de vida, e de um oriente 
hiper-tecnológico, na vanguarda, deixando o Ocidente, 
America incluída, no banho maria da melancolia.

Françoise  Descola — Psicanalista, nascida em 1948. Obras: 
Psychanalyse et Destruction e Les organes de l'oeuvre.



Frank Melville — tem vindo a produzir geografias teóricas, 
com seus mapas, itinerários, cidades filosofais e diferentes tipos 
de Utopias (um pouco ao modo das cidades invisíveis de 
Calvino). Escreve, representa e realiza diálogos sobre essas 
Utopias com a sua companheira, a performer e bailarina Lidia 
Osterhoof. Construiu um centro documental onde acolhe ideias 
e mapas utópicos assim como sugestões de melhoramentos, 
críticas, etc.

Franz Kohn — Nascido em Innsbruck, vive actualmente em 
Sintra, reformado. Foi grande amigo do poeta e ensaísta M. S. 
Lourenço. É autor do grossissímo Häresien, Bildersturm und 
Puritanismus.

Franz Scheinhardt — (Düsseldorf, 1936), teórico, historiador, 
literato, é conhecido pelos ensaios semi-ficcionais dedicados a 
pintores como Grosz e Beckmann ou Immendorff e Penck, 
entre vários outros. (Sara e André)

Fraude – A única possibilidade de autenticidade é dada pela 
fraude, ou pela fraude da fraude, dada a inacessibilidade da 
verdade. Quando se enuncia que toda a teoria e interpretação é 
assumidamente fraudulenta ninguém está a defraudar ninguém.

Frederic Butcher — (Angoulême, 1980) Curador, move-se 
entre o centro de arte ou galeria municipal e o artist-run-space, 



acumulando já larga experiência na curadoria de exposições em 
contextos periféricos ou "não-institucionais". É autor de um 
livro incipiente sobre o Conceptismo, Conceptist Art, de 2018, 
editado pela KWZ. Tentou antecipar as obras deste tipo de 
artistas, descrevendo-as incorrectamente e com graves 
omissões, erros, gralhas, artistas inexistentes, sem obra, 
adaptando vidas de calhamaços setecentistas e dicionários. É 
encarado pelos restantes teóricos do conceptismo como artista e 
não como curador. (Sara & André/PP)

Frederich Herzfeld — Nascido em Koln, 1970. Filósofo. Foi 
discípulo de Sloterdijk e doutorou-se com uma tese Die 
Anti-Adorno em 1994. É também autor dos Kritische Fragmente 
der Explodierten Vernunft e do Poetisches Glossar der Kunstkritik.

Frederich Kirk — (Roterdão, 1938) Começou por ser, com 
apenas 18 anos, o galerista de dezenas de artistas europeus e 
norte americanos no finais dos anos 50. Logo se tornou 
colecionador, tendo legado em 1968 a sua coleção, com mais de 
4000 obras, à cidade de Bruges onde tem viveu até então 
grande parte da sua vida. Nos anos 70 emergiu como curador 
do imaterial, priveligiando obras de arte conceptuais difíceis de 
armazenar e vender. Uma desistência, uma falta de coragem, 
colocaram Kirk na boca de todo o mundo, e levaram ao 
falhanço de um dos maiores projectos de curadoria colectiva 
jamais tentados; Atopies Galantes, que iria ser realizada em 
Montreal em 2002. A partir daí Kirk, visívelmente envelhecido, 



tem sido visto como um curador deambulante, grande 
desesperado que fala de si na terceira pessoa, embora 
reconhecido por ter um olho clínico invulgar, de grande rapidez 
e perspicácia. Ele vê-se mais como um biógrafo que prefere 
organizar os primeiros olhares sobre artistas mortos. É assim 
um dos primeiros curadores a ser requisitado post mortem, ou o 
primeiro a apoderar-se das Vite de artistas onde prima a 
originalidade. Tornou-se aliás, a mais afamada hiena da arte 
contemporânea que espera em breve ser hienizado. (Sara e 
André/PP)

Frederich Stasch — Autor suiço, especialista em movimentos 
sociais oitocentistas escreveu este delicioso Masochismus und 
Marxismus, um fresco das implicações do contrato social, e uma 
crítica divertida (e erótica) da filosofia de Marx e Engels.

Frederico Mendes —Nascido em Nampula, Moçambique, em 
1964, é o curador da meditação e do vazio, do que ele chama 
silêncio criativo. Tendo estudado lógica, e em especial os 
tratados budistas ligados ao Madhyamika, é alguém que tem 
tentado articular as concepções da ciência mais recente com as 
técnicas do pensamento oriental. Uma das sensações diante das 
suas montagens é que elas respiram, on antes, respiram-nos. É 
casado com a romancista sul-africana Anusha Rupert, autora de 
novelas post-coloniais e de ensaios sobre Arte e Consciência.



Freedònia Mouseion — Museu sitiuado no Porto de inspiração 
marxista (Brothers), dedicada a obras eruptivas, cómicas, 
desconstrutivas, funny e patuscas. 

Fréres Hitler (Les) 1 – Projecto de argumento de Fernando 
Brito parauma série televisiva que decorre na pensão Auchwitz, 
algures em Africa, e gerida por estes gémeos idiotas, supostos 
filhos do famoso estadista germânico.

Fréres Hitler (Les) 2 — Gémeos siameses: Adolfo e Rudolfo, 
filhos de Hitler e de uma camponesa galega, tia da baronesa 
Elsa, inventora de ready-mades e companheira (por uns 
tempos) de Luís Mendonça. Proprietários da pensão Auchwitz, 
no Uganda, não muito longe de Budonga. Sofrem da doença 
do Músculo Nómada. Criadores com Mariconetti do 
Foutrurismo, a "Arte que anda a Foder a Arte".

Fritz Harary — Combinando a teoria de redes com a gestalt 
therapy (disciplinas em que se formou), Fritz Harary surge 
como alguém que tem uma visão matemática-psicoterapeutica 
do mundo da arte e das práticas artisticas, a que não são 
estranhas incursões na mecânica quântica. Para Harary o 
importante é entender a consciência como interacção de um 
conjunto de redes (também) interactivas (isto é, interacções de 
interacções de interacções) segundo forças, afectos, 
dramatizações, configurações, etc. A curadoria, assim como a 
arte, tem uma função homeostática, terapeutica, de regular os 



stresses societais, numa ecologia de sistemas em expansão 
indissociável do seu aumento de vitalidade. A arte, neste 
modelo, é a mediatização das afectividades criativas numa 
pluralidade de redes. Articular essas redes e dar-lhes uma 
consciência expressiva e pragmática, eis o projecto deste 
oxfordiano nascido em 1951.

Fuck (the) — Revista editada por John Rindpest, da qual 
saíram 3 números. Foi a revista do falhanço assumido e da 
complicação voluntária, do vocabulário confuso, e da ensaiada 
auto-denegrição. Não sendo uma revista estúpida aspira a um alto 
grau de intiligência visul. (no editorial)

Fuckism — Numa nota de um texto doutrinário sobre o KWØ 
é curiosamente afirmado, tenho tendência em confundir fakism 
com fuckism. Essa nota refere-se à frase que declara que para a 
Sofística a filosofia é a mais fakista das actividades. O que não é 
um desmerecimento, somente uma mudança de perspectiva em 
que se vê a arte da filosofia como falsificação e fornicação 
(bastaria lêr esse diálogo fundador que é o Banquete de Platão 
para nos darmos conta disso). O Fuckismo, criado em 2006, faz 
parte do complexo infraísta/explicadista/fuckista (do qual há 
um manifesto piro-técnico da sua literatura) que cultiva o 
diagrama sexuado, assimilando não só a tradição modernista 
(abstracta) e ciêntifica, como o tantrismo e a cabala. A 
exposição Pandemos (2013) foi a expressão teórica do aspecto 
sexual das explicações. No seu catálogo é muito clara a vertente 



erótica indissociável da explicativa/conceptual. Poderiamos 
dizer que uma arte que explica a arte é também uma arte que 
re-sexualiza a arte. No livro-catálogo de KWØ  (2021) e na 
revista KWZero Magazine (2020) é ainda mais explicito que 
em arte explicar é falsificar é sexualizar.



G

G — Rede social G point, frequentada sobretudo por um 
grupo muito reduzido de elementos do género masculino que se 
quer especializar no assunto. Há aliás, na rede, duas tendências 
inimigas que a alimentam com intensidade, os clitorianos 
ortodoxos e o giistas liberais.

Gabinete Adamastor /Grupo Cocó — Dueto constituído por 
Fernando Brito e Pedro Portugal. Rivais dos Porkys (Vieira e 
Proença). Durante alguns meses trocaram uma correspondência 
secreta e criaram um falso arquivo destinado à exposição 
Complexidades, com incidência particular em obras de arte 
com aspecto de design.

Gabinete de Altos Estudos Homeostéticos — Instituição de 
carácter académico e cientifico que mais tarde deu origem à 
Academia de Vanguarda.

Gabriel Lanson — (Anti)-Curador hedonista, enólogo, aforista 
e brilhante provocador, Lanson é um defensor dos oprimidos, 
um ateu militante, um especialista em Cyrano de Bérgerac, 
Naudé e os epicuristas setecentistas, além de um dos 
rarosentrevistados por Marge D. Niro, na sua obrazinha, A Very 
Dhort History of De-Curating. Fã das exposições lentas, de 
aceros in progress, do conhecimento antropológico sem 



preconceitos, categorias, teorias, Lanson acaba por ser na sua 
sofisticação uma espécie de Homem Selvagem 
hiper-sofísticado, com um conhecimento extremamente crítico 
de tudo o que se passa de mais trendy na curadoria 
internacional. Ele é o expert em desconstrução radical do aet 
world e vive na sua quinta em Aix-en-Provence, produzindo 
vinhos com nomes de pintores maneiristas franceses.

Gabrielle Stechinni — filósofo polémico, nascido em 1975 e 
autor de uma biografia do pensador dada-fascista Julio Evola, 
Alchimia della Potenza. Vive em Roma e publicou na Feltrinelli 
a importante obra sobre o nihilismo: Stirner, Mussolini, Pessoa 
— saggio sulla nulitá 

Gaga (Movimento), ou gagaísmo — Movimento de arte de 
artistas ditos da terceira idade, pugnando por um estar-se nas 
tintas, inspirados pela ideia de Late Stile, de Edward W. Said,  
pela frase de Groucho Marx, Wathever it is I'm against it, e a 
exposição Misquoteros de Eduardo Batarda. A divisa do 
Movimento Gaga é Na Imobilidade Move-se.

Galeria Paolo Callasso — Galeria Napolitana onde John 
Rindpest fez a sua prmeira (micro)retrospectiva (2003-2017) 

Galerie Burkert —

Galerie Fritz Graf —



Gary Kepner — O percurso deste curador é singular. Nascido 
em Columbus, Ohio, omeçou por liderar a banda rock Serial 
Trippers em Fargo, North Dakota. Tornou-se personal trainer 
de celebridades em Los Angeles. Doutorou-se em História das 
Religiões na Universidade de Chicago em 2007. Foi terapeuta 
jungiano/hilmaniano autodidacta e faz uma surpreendente 
transição para curador, em 2016, depois de se ter casado com a 
artista conceptual Martha Brown. Kepner tem trabalhado com 
grupos de artistas maioritáriamente performativos, ou para os 
quais o sagrado é um elemento essêncial das suas experiências 
e métodos. As principais curadorias foram as exposições, 
Temple (2017), Katabasis (2018), Enthousiasmos (2018), 
Patterns of underworlds (2021), e Breathing Wide (2021).

Gastão da Cruz — Pintor de aspecto simiesco, trajando fato de 
gala. O pintor Gastão da Cruz espreita uma paisagem 
flamenga do século XVI, uma bucólica existência humana, 
através da silhueta de um batráquio. Longe de ser uma 
metáfora da subida do poder amarelo, ou da ameaça da China 
para a civilização ocidental (neste caso medieva e indiferente), 
é antes o meditar naquilo que é a ameaça da extinção da 
humanidade, naquilo que ela tem de mais luminoso, por aquilo 
que nela há de mais sombrio. Não o pecado ou a fecundidade 
pecaminosa, mas o cérebro reptilíneo que domina o sistema 
económico, num movimento reprodutor, de imparável inércia, 



até que toda a paisagem luminosa seja cada vez menor, o bréu 
cada vez maior, até dominar o quadro como um pesadelo ou 
um enterro em vida. A vida nasce e morre, os organismos 
celulares continuam, mas não são fofinhos. (in catálogo de 
KWØ)

Gato Sideral — revista literária musiliana-kafkiana que publica 
poesia influênciada por Adília Lopes, Bukovsky e João Miguel 
Fernandes Jorge. 

GENESIS/ARKHÉ/ANARKHÉ/ COSMOGONIA —

Génio (1) — Excepção da moda. Aparato genético. 
Emergência pertinente.

Génio (2) — «O Homeostético é um animal sábio e absoluto 
consciente do seu génio» (in Mnifesto Homeostético, 1983). 
Singularidade que se opõe à moda. Identidade genética. 
Ingenuidade. Engenho, ou astúcia (ver Métis).

Geochaos — Termo que designa territórios desordenados e em 
mutação acelerada como é o caso da Web, entre outros casos.

Geoffroy Duprez — É um excêntrico inventor de falsas 
narrativas de exploração ciêntifica e antropológica segundo 
critérios do século XVIII e XIX. Escreve e ilustra falsos diários 



de expedições, assim como cartas que envia "do sertão". 
Classifica e discute línguas e mitos que inventa. Toda a 
cartografia da natureza vem ter com ele. São famosos os seus 
herbários e os animais que baptisa, sejam insectos ou 
mamíferos, cujas ossadas se podem ver com iluminação 
museológica nalgumas exposições. Uma importante 
colaboração com Pedro Valdez Cardoso foi abortada devido a 
pormenores técnicos.

Gerald Green — Concentrou o seu trabalho de modo a analisar 
as interacções mediáticas e a estrutura dos discursos correntes 
sobre arte. A sua fronteira produtiva é esta Krisis do criticismo.

Gerard Cohen — Curador belga, nascido no Zaire, filho de uma 
familia de galeristas especializados em artes africanas e 
orientais, vive acrualmente em Koln. Apesar do seu proverbial 
humor belgo-hebraico (com afinidades com Magritte e  Saul 
Bellow), Cohen é um serialista de atitudes de consciência e 
ideias. Tal como a Conceptual Literature adaptou o espirito das 
Conceptual Sentences de Soll Lewitt ao mundo das letras, 
Cohen é o teórico do curatorial serialism, considerando que o 
importante é combinar ideias curatorias simples (ou cada vez 
mais complexas) e levá-las serialmente ao seu limite. Neste 
sentido Cohen está mais interessado em ideias de exposições e 
exposições com ideias de exposições, do que concretizá-las em 
projectos megalómanos. Tem sido criticado por centrar-se mais 
na curadoria per se, como mecanismo e processos, do que na 



atenção às obras de arte. Cohen defende-se dizendo que não há 
nele nenhum solipsismo, e que é natural que uma disciplina em 
boa parte nova, também cuide da sua autonomia, e que não se 
deixe contaminar pelos aspectos comerciais e políticos 
inerentes ao actual art world. Cohen pretende uma prática 
curatorial ao mesmo tempo matemática, poética e "pura", sem 
forças perniciosas a afectá-la: a prática da curadoria deve 
aproximar-se da composição musical, seguindo o modelo de 
Bach, nas suas composições mais abstractas, como a 
Musichalisch Opfer e a Kunst der Fugue.

Gertude Wittgenstein — Heterónima de Rosa Davida, 
juntamente com Francisco Clone. Autora de vários livros 
como, Os Cadernos Rosa e Dourado, Autobiografia da 
Heteronímia, Tractatus Pictoricus-Philosophicus. Assim sintetiza 
Gertrude os seus primeiros anos: Nasci em Londres em 1955. Fui 
muitas vezes a Viena, a tristíssima, ainda no final dos anos 50, 
cidade horrenda, fosca, imperial, onde a guerra fria pesava sobre as 
brincadeiras das crianças e o deambular apoucado dos cães famintos. 
Lisboa, isto é, o Estoril, começou por ser férias a partir de 61. E 
muito vento a refrescar nulidades. Havia barracas às riscas azuis e 
brancas, barcos na praia e mar ultramarino da cor das tintas dentro 
dos tubos. Os miudos eram brutinhos. Os areais estavam cheios de 
baldes e gritos. Os meus pais afeiçoaram-se a Portugal e passei férias 
em típicas localidades. Odiei a turística Nazaré e amei o Portinho 
da Arrábida. Albufeira foi a minha Grécia a ler o Quarteto de 
Alexandria do Durrel e a comer belíssimo peixe grelhado com 



saladas. Passámos férias em Cabanas de Tavaria, em casa alugada a 
uma Teresa Marta, no Verão de 1971, (voltei ao local há meia 
dúzia de anos e já não existe) por indicação do poeta M.S. Lourenço, 
colega da mãe que se especializara em Oxford no tio Ludwig. Foi o 
primeiro homem que vi completamente nu, nudista, numa ilha em 
frente, menos acessível. Em 1973 namorei rapazes que me faziam 
sentar nas motas para que os agarrasse com força a meio da 
velocidade e ventos. Eu sorria. O verão foi sensual. Eram melhores a 
arriscar no cem à hora do que na cama. Aproveitei a velocidade e os 
risos de roçar a morte. Um deles viria a morrer passados meses numa 
curva atarantada. Fiquei com a inutilidade do remorso pela 
insensatez alheia. Comecei a sentir a morte como culpa dos demais 
desaparecerem e eu ficar com a personalidade às aranhas, como se 
podera evitá-lo.

Geza Perjes — Medievalista hungaro, especialista em guerra, 
em especial combates turcomanos, terrorismo na Líbia e na 
Síria. Perjes é um curador adepto do empowerment dos artistas 
relativamente às instituições, intermédiários e curadores. Para 
Perjes o papel de um curador é fornecer as armas de combate e 
dar apoio intelectual, mediático e logístico aos artistas. Se há 
algum protagonismo só pode ser esse. O art world tem que ser 
destruído e recomeçar do zero. Guerrilha, revolução — todo o 
poder aos artistas!

Giancarlo Bianco —



Gianni Frazetta — Autor de Blowing Anthropology, editado na 
PIAM em 2017. 

Gil Távora — Nasceu em Braga em 1943, Professor de 
Estética na Universidade Nova de Lisboa. É um tipo conhecido 
pelo seu mau-humor, piadas secas, incontinência verbal e um 
ódio de estimação pelo defunto gastrónomo Alfredo Saramago, 
sobre o qual conta anedotas horríveis, provavelmente falsas. 
Autor das obras  Mais do Mesmo (1976); Obra Entreaberta 
(1985); A Baba do Leitor (1987); Alegoria, Transversalidade, 
Assimetria (2011) 

Ginny Graves  — Nascida em Manchester, 1964. O mais 
ingrato dos papeis dos curadores é pôr os pontos nos is. Graves 
sabe que a curadoria é pôr tradição numa profissão 
conservadora que se tornou um instrumento do coleccionismo 
neo-liberal. Os museus são extensões do mercenarismo 
coleccionista. O curador faz a ponte entre o cul-de-sac em que 
está a arte com públicos e investidores desnorteados. A 
legitimidade apoia-se na reificação da curadoria e dos actos 
curatoriais, e isso acontece desde a Documenta V de Kassel, de 
Szeemann. Graves assume a importância curatorial da traição, a 
felix culpa do curador ante os artistas, um mal necessário, 
biológico, para que a arte continue a sobreviver. Sob o seu 
aparente cinismo, Ginny Graves oferece-nos uma candura, 
re-abilita a dança, a expressão dos eros intersubjectivos, e a 



dramaturgia passional inspirada no recentemente descoberto 
Evangelho de Judas.
Gino Ermini —

Giovanni Polini —

Giulio Ponti — Foi nos anos 80 um exponente italiano da arte 
neo-geo. Fez obras de arte que devem ser usadas e que são, 
para além do seu conteúdo poético, funcionais. Sendo 
declaradamente contra a museologização e a reprodução, 
considera que a arte deve regressar à sua condição de utensílio 
singular, investido de poderes e conteúdos antropológicos. "Tal 
como os poemas,  a arte é para ser manejada, e não se quedar 
refém do fetichismo museológico".

Giuseppe Flaiano —

Geofrey Lindsay — Antropólogo. Vive em Rio Grande do Sul. 
Interessa-se sobretudo por romances japonezes, a oralidade, a 
escrita, e as relações com o Pensamento Selvagem. A sua obra 
mais conhecida é Post-Catastrophic Writing.

Gioachino Grittini —

Gioconda Nery —



Giorgio Leccese —

Giulia Colussi —

Giulia Pierino — (Ferrara, 1950) Curadora. Estudou psicologia 
em Trieste, foi ativista política, ensaísta e professora. Esteve 
presa por desobediência civil no final da década de 1970. 
Actualmente colabora com o LAUMAC em Lausanne. (Sara e 
André)

Giuseppe Von Länder — Artista e Compositor italiano de 
ascendência austriaca É também o autor de A imortalidade 
fragmentária, com prefácio de Fabrizzio Tedesco, um crítico de 
arte que assina uma monografia sobre este artista no número 8 
da KWZero. Segundo Tedesco Von Länder acredita na pintura, 
na capacidade das imagens irem traficando pulsões e forças 
que vêm de um mundo mais antigo, de uma zona animal e 
esplendorosa onde se forjam os fios da lógica e a luz 
encantatória da teoria. A sua obra, constituida sobretudo por 
instalações paradoxais, abandona em parte a pintura para dar 
um vigor performativo ao pensamento eleático, órfico e hindu. 
Também fez incursões no mito do Minotauro, sobre as quais 
Maurizio Fedele escreveu: O resultado é uma mistura dos 
actuais dispositivos de sacralização da museologia com o 
desleixo das barracas de terror da cultura popular. O artista 
parece distanciar-se das suas exposições sobre a imobilidade e 



o pensamento para nos fazer sentir as nossas tripas. 
Recentemente realizou o filme Il Ritorno di Orfeo a l’Arte, 
escreveu a obra coral e sinfónica Empedokles e a peça 
vanguardista A Esfera da Ausência, dirigida por Pierre 
Delalande, ambas editadas em formato LP pela Deutsch 
Gramophone.

Glória — O apupo simplório vergasta a glória. (BB)

Glória Verde —

Golgona Eliade — Tem-se focado no lado dogmático e na 
noção de replicação. No seu trabalho sobressaem atitudes 
hieráticas.

Gonçalo Lupi — Escritor e músico conceptista

GORGÔ/GORGIAS/BAUBÔ/HEKATE —

Graça — Qualidade especificamente homeostética onde 
sobressaiem os aspectos polissémicos deste termo.

Granada — Romance de Vanguarda. Um poeta português 
emigrado em França nos anos 70 escreve um poema 
hiper-experimental que vai anotando e descrevendo a história 
de várias vanguardas inexistentes que contribuem para ele ter 



significsdo. As notas são sobretudo manifestos, anedotas, 
polémicas (entre cabalistas, ex-suprematistas, cabotinos da pop 
art, etc.), traduções de poemas pseudo-primitivos.

Grande Enciclopédia da Academia de Vanguarda — 
Enciclopédia de raiz homeostética que tenta pessoalizar, 
inventar, continuar e transformar, o Dicionário das Vanguardas 
de Kostelanetz

Gregório Monteiro — Filósofo da linguagem, nascido em 
Maputo. Especialista em poética e política. Faz investigação 
sobre estruturas poéticas e totalitarismo. Publicou um conjunto 
de ensaios sob o título: Quando Dizer é Calar.

Gregório Pavlopoulos — Nasceu no Pireu em 1960 e viveu até 
2019 em Miami, onde era muito activo durante a semana da 
feira de arte. Pavlopoulos levou até às últimas instâncias a 
lógica do ready-made. Também ele, como curador, foi um 
indiferente ready-made, quiçá de autores muito distintos. Os 
exageros a que se entregou foram no entanto consistentes: a 
linguagem é um ready-made, assim como a tecnologia, a 
sociologia, o mercado, a legitimação, a família, o estado, a 
subjectividade, etc. São os ready-mades que, em suma, 
produzem ready-mades.  Já não são necessários humanos. A 
sua mulher, Linda Lopez, grande especialista no poeta Billy 
Collins, matou-o num passeio de barco, suspeitando que ele 



tinha uma amante de 17 anos. O crime só foi descoberto 
acidentalmente passadas duas semanas.

Gregor Plotnitsky — Filólogo e hermeneuta, austríaco de 
origem polaca. Começou por fazer estudos de Teologia. Deu 
aulas de lógica pré-socrática. Foi acusado várias vezes de 
assédio sexual a alunos, mas nenhuma ficou comprovada. Tem 
uma prolífica actividade como autor do qual se destacam : 
Montage und Kontroverse; Das Geheimnis der kritischen Klarheit; 
Logik als Widerlegung (Parmenides und die Elenkhos); 
Paralogismus und Langeweile e Die Dämmerung der Auroren.

Grazia Cali — Curadora Colombiana. Vive em Trieste. Cultiva 
o retorno dos imaginários.

Gregory Bacon —

Grizomáticos — Foram adoradores de Zizec e Deleuze, em 
muito jovens, mas logo se desiludiram com as subtilezas da 
filosofia e com o rumo comercial da arte. Lêem Boris Groys. 
Escrevem biografias de Estaline, de ditadores obscuros, de 
Ceausesco e de Mobutu. Também lêem Gombrowicsz e os 
livros de Dominique Roux. São peritos em explicações 
romanescas das suas obras de arte e dos seus livros (sendo as 
explicações bem mais volumosas e romanescas que as obras que 
lhes deram origem), e em explicações das explicações ("explicar 
é aumentar"). Sendo vagamente anti-comunistas (mas com 



nostalgia dos regismes de leste) ainda são mais anti-liberais (ou 
anti neo-liberais). Detestam o simplismo Trump e aplaudem o 
pragmatismo cínico de Putin. Seguem nas redes sociais 
ex-combatentes eslavos e terroristas árabes mais esclarecidos 
(que não sejam fundamentalistas). Fazem instalações com 
temas e hierarquia fascista ou estruturas totalitárias. "Só num 
estado totalitário é que a transgressão e as liberdades fazem 
sentido", dizem. Não se dão com homossexuais. Têm 
psicanalistas lacanianos. As suas mulheres e namoradas são 
infelizes.

Guida Fiorentino —

Guillaume Patel —

Guillermo Tarragina — Autor do livro de Artista Non-Facts.

Gulosismo – Entusiasmo canibalisador para além das 
necessidades mais básicas.

Gustav Alexander — A sua arte e filmes exploram problemas 
de ciência, economia, religião e sobrevivência.

Gustavo Ornelas — Curador, nascido no Seixal, em 1965. 
Reside actualmente em Cascais. Começou a escrever para o 
Expresso em 1993, e, após alguns conflitos, para o Público, 
onde se manteve até 2001. Radical assumido, nunca deixou no 



entanto de de ser eclético, e de reclamar uma abertura 
multisciplinar à experimentção. Foi um crítico acérrimo da 
geração anterior marcada pelo individualismo, narcisismo. 
Ornelas regressou a Ernesto de Sousa, à arte politizada, feita 
por todos, contra a mercantilização e a aceleração. Um ódio de 
estimação a um artista alimentou-lhe a verve, mantendo-se vivo 
muitos anos depois da morte deste.



H

Hanna Havlin — Curadora israelita, filha de um rabi cubano, 
nascida em Haifa em 1987, é a frenética agitadora de uma 
geração que ao mesmo tempo que reencontra a arte 
festiva-apocalíptica dos anos 80, desfruta de um 
pan-sexualismo, do sexo eletrónico, da glória das imagens, em 
modo avassalador, num mundo caótico, onde as clivagens 
religiosas e étnicas se diluem nas ferramentas digitais. Para 
Havlin não há tempo para parar, tudo é guerra e festa, 
adaptação, sensações epidérmicas, sociabilização permanente 
de todas as sensações.

Harry Bensley — Nascido em Boston em 1943. Destacou-se 
enquanto psicanalista. Desenvolveu em paralelo uma 
actividade como curador independente colaborando com 
diversas instituições no em Boston, Chicago e algumas cidades 
do midwest. Costuma associar-se Bensley a duas coisas: 
incêndios e depressão. Caústico, megalómano, auto-destrutivo, 
auto-irónico, e muitas vezes divertido, Bensley é o curador da 
decepção, das viagens idealizadas que se tornam pesadelos, das 
expectativas que revelam o lado do remorso, o azucrinar, o 
escarafunchismo. Tem-se rodeado de artistas afins, de 
intermitentes alcoólicos, de geniais egotripados, de tipos que se 
alimentam de miasmas faústicos, das melancolias sardónicas, 



do tédio assombroso. As suas mostras são engenhosos golpes 
nos rins, e, como dizia o director da Maderna Museum, Olaf 
Gunther, têm o poder de nos deixar deliciosamente derreados. 
É autor do livro de curadoria Mutisms. (Sara e André/PP)

Heideggerianos (com o culto da Grécia e da Floresta) — citam  
frequentemente Ernst Junger e Sophia de Melo Breyner. 
Estudam a obra de Ian Hamilton Finlay. Dão grandes passeios 
por bosques e montanhas nos quais lêem poesia de Holderlin e 
excertos dos Lusíadas. Há quem se dedique à luta 
greco-romana, outras à Pancrácia. Alguns fazem escalada, 
outros esgrima. Usam botas e roupa conservadora, de cabedal e 
lã, por vezes tricotada pela mãe ou as namoradas. Vão à caça 
com arco e flecha. Têm um fraquinho pelo zen. Estão sempre a 
perguntar pela essência e as raízes das palavras, tendo sempre à 
mão diccionários etimológicos (e livros de entomologia) — por 
exemplo, na bagagem do carro. Ao contrário dos dadaístas e 
dos futuristas odeiam tecnologia e têm cães de grande porte. 
Alguns deles são moderadamente religiosos, outros têm crises 
místicas, outros ainda são budistas influênciados por leituras 
juvenis de Schopenhauer.

Heloísa Pardal — Artista Conceptista

Heloise Vernet  —



Heráclitus & Eucaliptus — Pensadores que ganharam raízes de 
tanto pensarem. O seu pensamento é potêncialmente destruídor. 
São impotentes sexualmente (na novela Knossos). Heráclito é 
um xamã que também surge na novelita Budonga. (vêr conto 
de M. Vieira sobre Knossos)

Herberticum Museum — Grande volume de poesia diversa 
com origem, mesmo que longiqua, nalguma obra de Herberto 
Hélder. Desde mixs com Emilio Villa, Picasso, Neto Jorge, 
Sophia, a respostas integrais a obras como Servidões, passando 
pela adaptação do lirismo herbértico ao vocabulário policial, 
este é um livro experimental cuja sequela é Uma Cerveja no 
Eterno, que parte da tradução feita por Cesariny dos poemas 
em prosa de Rimbaud, e da obra que Herberto expurgou do seu 
corpus legítimo. A contribuição de Jorge Judas, Marx E. Ernst, 
J. Pastiche, Proença e outros, torna este projecto uma 
colaboração que estende a sombra de herberto como uma 
homenagem fantasmagórica.

Herberto Echo — Ensaista heterodoxo especializado em temas 
apocalípticos. Autor do O Apocalipse Labirintico, conjunto de 
ensaios primitivistas-semeológicos

Herege — Revista Discordista & Refutadora.



Herésipo de Delfos — Pensador ou poeta do sex. IV. do qual 
subsiste apenas um poema em que tira consequências sobre a 
distração do homem e do seu nous (alma), para a qual 
contribuem as Musas. Herésipe faz coincidir a parte imortal, a 
psykhé, com o céu/deus Ouranous, ao mesmo tempo esfera e 
ponto. Em contraponto fala da matéria como trepidação e 
sobreposição de processos que nada dizem. Finda a defenição 
do hylé com ideia enigmática de que está é ruído, um longo 
acumular de indizível, e um obscurecimento onde o Ser se 
abisma.

HERMES/HERMENEUTICA/PARAHERMENEUTICA 
— Hermes é o deus da conjugação, do comércio, da interacção, 
da conjugação dos contrários, da trqansição e das 
metamorfoses. Enquanto em Aphrodite é a sedução, o aspecto 
lúbrico, espumoso, feminino.

Heteronímia — É a propensão natural para personalizar as 
comédias do Ego e dar consistência e continuidade à fome 
mimética. Trabalho narcísico, em parte auto-paródico, que 
possibilita a expansão do Eros através do jogo e da serialização. 
(JJ)

HI — Rede social afável, cujo símbolo é a labrys.



Hiconoclástica — Abominação devidamente alcoolizada por 
tudo quanto é pintura ou imagens (sobretudo televisivas e 
publicitárias). Segundo a hiconoclástica «só somos 
rigorosamente éticos quando embriagados, seguindo os nobres 
exemplos de alguns diálogos platónicos».

Hit — Um Hit pop é um pipi hot (SS)

Hobot – Hobby budonguiano que consiste em apanhar moscas 
com a língua.

Holanda – Foi em Amesterdão o único local fora de Portugal 
em que expuseram  simultaneamente, ainda que em diversas 
exposições, a totalidade dos então 5 homeostéticos. Foi a mais 
longa saída excursionista do grupo.

Homem-Serpente Cego — Nas profundezas do oceano vive 
esta creatura que tem um dom de vidência ilimitado. É ele que 
na realidade fecunda todas as serpentes e que envia 
telepaticamente informações às pitonisas e adivinhos.

HOMENS-ÁRVORES — Homens com corpo de madeira 
que se movem, fumegam, chicoteiam e usam cântaros onde se 
esxondem por vezes. Praticam cerimónias com vegetais e o riso 
r i t u a l . C o s t u m a m m a s c a r a r - s e . E m b e b e d a m - s e 
constantemente. Transformam-se em árvores por momentos.



Homeobot – Robotização da arte, não na versão mecanicista de 
Leonel Moura, mas numa versão (budonguiana) à F. Brito e 
Fritz Lang de uma sociedade em que as camadas escravizadas 
são obrigadas a criar com suor e esforço colossais obras de arte.

Homeostética- Palavra criada por Pedro Portugal a partir da 
noção de homeostase (impulso reequilibrante de um organismo). 
Intencionalmente é uma estética da complexidade, ou uma 
complexidade estética, em que nada é taxativo (embora não 
desdenhe defenir-se) e está em devir processual. É a ideia, 
inspirada parcialmente em Edgar Morin , de uma prática/teoria 
com aspectos convergentes/divergentes/concorrentes e onde os 
vários aspectos ora são complementares, ora se sintetizam, ora 
parecem anular-se. Este termo destinava-se inicialmente a uma 
publicação e acabou por se tornar num movimento após uma 
exposição com o mesmo nome com Ivo, Pedro Proença, Pedro 
Portugal, Manuel Vieira e Xana.

Homem-rã — Conan vulgaris. Habita nos grandes lagos e nos 
pantanos equatoriais da América do sul.

Honra — A honra é um arcaísmo a que nos é impossível 
reahabituar. (PD)



Horatio Higgins — Ele criou construções (labirintos 
conceptuais) que levavam o espectador a culs-de-sac e a double 
binds. O seu trabalho é a materialização de exuberâncias 
narrativas e de fluxos libidinais.

Hotel Saint-Just — Hotel parisience onde Jorge Judas, 
Rindpest e Delalande se reuniram em 2016 pela primeira vez 
para criar a revista neo-(anti)-conceptual Art-Poetry.

Humilhação — O rabi Ieshua introduziu com sucesso a cultura 
da humilhação/desonra no médio oriente quando disse "se não 
vos humilhardes como as crianças não entrareis no reino dos 
céus". A sua paixão é o conto desta fórmula. Antes os 
Pashupatas e os Cínicos já o tinham feito. É curioso notar que 
o dadaísta Johannes Baader se julgava Jesus e ao ir a um 
congresso de pretensos Jesus, desceu para lá de paraquedas. 
Uma atitude humilhante vinda dos céus. (JJ)

Humphrey Hyers — Homem de teatro, actor, encenador e 
dramaturgo, nascido em Calais, em 1949, num parto prematuro 
quando a mãe ia atravessar o canal da Mancha de regresso a 
Manchester. Começou a montar exposições no átrio da sua 
companhia, a entrevistar artistas e a granjear fama de excelente 
organizador. Dedicou-se a filmar e a encenar a partir de 
entrevistas com criadores visuais, criando peças a partir de 
obras de arte e escritos de artista. Hyers acabou por ser um 



curador malgré-lui, solicitado pela inteligência com que encena 
os percursos, pelo conhecimento das técnica de chegar ao 
público, por uma extraordinária capacidade de combinar 
pedagogia, divulgação e ficção. Recentemente trocou de 
funções com Herbert Payne, um curador escocês, teórico das 
movable exhibitions. Ambos se têm dado muitíssimo bem nos 
novos papeis.



I

Iconoclasma — O iconoclasma é a negatividade da mimesis, 
isto é, o fantasma do não-metamorfico. O iconoclasma 
promove o repouso do excesso de imagens. Em ocasiões mais 
radicais é uma renúncia (samnyasa) a qualquer tipo de 
representação dando como alternativa visual a prática de 
diagramas. A renúncia à imagem, dentro do cânone 
Ínfraísta/Explicadista, é um momento da sua alternância com 
diversos tipos de dosagem imagética.

Ideia — A ideia é o que formata as aparências, é a topologia das 
evidências. Num outro sentido a ideia é uma arte de 
programação, demonizando e « intencional izando» 
determinadas práticas.

Imaturidade — Gombrowicz faz coincidir a erupção dos 

adolescentes, com pus e caspa, com a prática da vida literária 
menos encardida, menos afectada, feita de clics, claques e 
tiques e traques. Gombrowicz faz coincidir a erupção e a 
aspiração como algo mais forte que a consagração, a aspiração 
atabalhoada que supera a perfeição.  "O que é que se pode fazer 
com a perfeição?", perguntaria Savinio. Com a perfeição não se 
pode avançar. Fica-se num pantanal medusante. Porque a 
adolescência é um estado repleto de borbulhas, um período 
atafulhado de vida, bem mais cheio que a maturidade. A vida 



não se dá bem com a maturidade. Trata-se de encenar um 
crescendo, uma representação do que quer crescer mais 
depressa e ocupar muito espaço a lutar com o demais espaço 
sem jeito para isso. Trata-se de levar ao palco um crescendo, 
uma expansão, com pruridos anti-Forma. A expansão da 
expressão, com irritantes perconceitos, amanhada em legítimos 
defeitos, com desinências anti-Forma. É o Informe a descarrilar 
em Forma. É arrulhando o Informe a devir a Forma que arreda 
outra Forma, tal como uma geração cospe na outra para ficar 
parecidíssima e num na mesma diferente, mas mesmo na 
mesma. (In Autobiografia da Heteronímia)

Impossibilidade — Há teorias e textos que adoram provar a sua 
impossibilidade.

Inapropriacionismo — Atitude de construir uma obra através 
de actos que têm uma relação imperfeita, distorcida e desviante 
relativamente a obras que lhe servem de estímulo. O recurso à 
anamorfose, à alteração de detalhes e ao erro voluntário é 
recorrente. 

Infracriptográfico – O que vem por baixo de qualquer registo. 
Toda a linguagem é um palimpsesto e uma manipulação de 
citações e traduções assim como dos daímones que elas 
carregam.

Infraísmo —



Indizível — O indizível é um dos melhores pretextos para 
tagarelar indefenidamente. (JJ)

Inóculos — Criatiras também conhecidas como Aclopes. Não 
tendo olhos não são porem cegas. São gigantes. A pele 
fornece-lhes as imagens. Vêem asim de uma forma multipla por 
todos os poros.

Insinuação — Sobre o que deviamos estar caladas apetece-nos 
fazer insinuações. (SS)Um nexo de causas é uma suspeita que se 
adensa. (SS)

Invitation Art — Género artistic cultivado por Jacques 
Pastiche. Obras de arte que consistem em convidar gente para 
exposições. As obras são convites e expõe-se em medías de 
divulgação. É irrelevante a existência de exposições reais. 

Ioannis Kazantzaki — Guitarrista, colunista e curador, foi 
durante muito tempo o autor de programas televisivos que 
faziam a ponte entre a música contemporânea, a música 
popular e o pop/rock. Assumindo uma veia curatorial 
conceptual, as suas exposições são confrontos densos do 
pensamento, sobrecarregadas de tensões, de desiquilíbrios que 
libertam magmas de imagens. Durante a crise da dívida foi um 
activista, gestor de acções concertadas entre artistas, 
performers e músicos, o que lhe granjeou notariedade. Por 



ocasião da Documenta 14, que se realizou em parte em Atenas, 
foi um acérrimo crítico do processo, promovendo um conjunto 
de eventos paralelos denominados Katharsis.

Ioannis Loucas Gallery — 

Iris Klein — Criou obras em que ofereciam ao espectador 
modos consistentes de mudar de vida, assim como o assumir de 
um leque variado de personalidades novas. O seu trabalho 
actual consiste em transformar fórmulas mediocres de 
auto-ajuda em performances tautológicas onde voluntários 
levam na sua vida, durante um certo período, até ao limite, 
algumas fórmulas recolhidas em best-sellers de auto-ajuda.

Isabelle Bouillon — Especialista em Retórica, sofística e 
Escritos de Artista, foi premiada com o prémio Valéry pela sua 
Introduction a la Logologique. Num espírito mais catastrófico La 
Condition Post-Ecologique dá-nos conta de que já estamos para 
lá do desastre e que o declínio da vida humana na terra está 
condenado a uma cada vez maior aceleração, que tem que ser 
compensado por um hedonismo cultural, disciplinado e 
interiorizado.

Isabelle Thevet — Discipula de Barthes e Kristeva. Depois de 
uma crise amorosa tornou-se uma adpepta de budismo 
tibetano. O seu best-seller estético-político é Le Silence au 
Pouvoir.



Isidore Oubli — Tem uma obra de cariz revolucionário e 
utópico. Básicamente produz panfletos e cartazes de apelo à 
revolução, à sabotagem e à luta armada, de grande beleza 
gráfica. Costuma exibir-se com armas de plástico que imitam 
pistolas e metralhadoras.

Ismos — Uma doença clandestina, um pouco no espirito 
pessoano, que cria para uso quase sempre privado, grupos e 
movimentos de arte dotados de teorias e manifestos. Do 
neo-canibalismo ao zuturismo, passando pelo bolismo, o 
tretaterismo, o fuckismo, o fakismo, o complicadismo, o ínfraismo, 
o semi-diasporismo, o explicadismo, o conceptismo, etc.

Irving Oldenburg — Crítico, colaborador da revista Flush Art, 
autor do How to be a Fucking Good Critic ((1997)

Ivan Muralha — Autor moçambicano do livro Porrada.

Ivan Cattapani —

Ivan Vanzeller —

Ivone Romani — Autora de Varanda, um romance 
"iconológico", do tipo Hineromachia Poliphili, passado na 
Sicilia, onde há imensos sonhos com os filósofos eleáticos e 



feiticeiros africanos. São nele descritas arquitecturasw 
fantásticas.

Ivo Silva — Um dos fundadores do Movimento Homeostético. 
Segundo a infopédia é um  pintor português nascido em 1959, 
em Lisboa, cidade onde frequentou a Escola Superior de Belas 
Artes. Expôs pela primeira vez em 1983. Desde o primeiro 
momento, na sua obra pictórica existe uma presença impositiva 
que é conseguida pela globalidade da imagem e tratamento do 
suporte. Nas suas pinturas, apesar de o pintor tirar partido do 
tradicional hábito de procurar representações de objetos e de 
paisagens, o resultado obtido é insólito, como montanhas cor 
de sangue ou vales estranhos; linhas que convergem não numa 
perspetiva central estática mas lateral, vertiginosa; a 
construção rígida de espaços e a flutuação de manchas 
amorfas num cromatismo de pendor expressionista. Sobre a 
sua obra, as palavras do artista: "Penso em termos de forças e 
formas implosivas, capazes de energia concentrada. Estou 
preocupado com a superfície, como pele que cobre o corpo da 
pintura. Procuro a textura áspera, porque acredito que nela se 
encontra o momento e a presença humana". As relações na sua 
pintura esclarecem se através da multiplicidade de 
significações instaurando no ato pictural uma nova linguagem. 
Os títulos dos seus quadros auxiliam a distanciação psíquica 
necessária como, por exemplo, Óleo e areia sobre tela (1987) 



ou Ascensão, óleo sobre duas telas (1988) onde a aspereza das 
matérias torna o quadro impositivo como objeto. 



J

Jacob Bacon — Criador do livro de artista Broken Shapes e de 
The Blind Epiphany, editado na PIAM em 2017.

Jacques Arago — (Martinica, 1939) foi um dos 
impulsionadores do movimento Matérialisme Tropicale. 
Trabalhou com diversas instituições caribenhas e, desde a 
década de 1980, no centro e sul de França. (Sara e André)

Jaime Goodrich — Filho de mãe brasileira e pai escocês, 
nascido em 1986 em Birmigham City, podemos dizer que põe 
num pouco de samba, barulho e pedras do whiskie. Começou 
por trabalhar em pizzarias, teve uma banda rock, foi terapeuta 
new-age, historiador de religiões e fez cinema documental de 
vanguarda neo-post-colonial. A sua actividade como 
curador/cineasta situa-se no cruzamento interdisciplinar, no 
explorar as fissuras, os movimentos desavindos, as entradas e 
fugas ao canone. Podemos dizer que é um mestre do mix e do 
remix, com uma aderência invulgar, sem preconceitos, a essa 
monstruosidade viva que é o mundo da arte.

Jaime Sisa Borga — Advogado vimaranense que publicou o 
livro de poesia Figos, Sabres, Focas, em 1999. Este é 
constituído por 52 poemas de pequenas dimensões e tom 
satírico.



Jamais — Jamais o acaso cessará as caóticas oportunidades. 
(BB)

James Erikson —  É um actor curatorial que tem levado ao 
limite o perspectivismo à escala global. Partindo da ideia 
localista de perspectivismo na obra do antropólogo Viveiros de 
Castro, Erikson expande-a para um nivel global, intercultural, 
radicalmente pluralista, em que, por exemplo, a ciência e o art 
world são entendidos de vários pontos de vista de diversas 
formas de animismo. Há no mundo da arte uma dimensão 
espectral, animal e curandeira. No entanto a ideia de "real" e de 
"factualidade" não é abandonada. Para Erikson passa-se o 
contrário de Nietszche: o mundo de fábulas é um mundo de 
factos, de sensações, de experiências que podem e devem ser 
traduzidas nas diversas perspectivas. Erikson é também o autor 
de um conjunto de ensaios: How animals & primitives think 
about contemporary art?

James Jauss — Autor do livro de poemas The Disquiet Shephard, 
e de Ulythey, na Waf Books, assim como da novela Penélope e 
do livro de artista Songs of Unconceptual Poetry. Em Outubro de 
2006 criou um blog, The Juicy James Jauss (against legitimation), 
com uma atitude anti-benjamiana: Ao contrário do que 
profetizara Benjamin, os meios de reprodução técnica e digital 
apenas contribuiram para reforçar a aura de imagens, sobretudo as 
mais suspeitas de algo enigmático (como a Mona Lisa ou as obras de 



Duchamp). É certo que a fama se democratizou ao ponto de dar ao 
banal uma difusão e um poder com o qual não queremos pactuar. 
Mas a posteridade, esperança filtradora de artistas como Duchamp, 
embora continue a lançar para o esquecimento coisas às toneladas, 
também está continuamente a proceder às mais extravagantes 
repescagens. Amanhã seremos todos esquecidos... mas também 
seremos episódicamente rememorados. Há uma certa cumplicidade 
e confusão sobre as identidades de James Jauss, Júlio Rato (ou 
Julion Raton — de rato a rayon o criticismo terrorista 
espanholou-se) e Marx E. Nest. Ele próprio o diz no primeiro 
post, embora deixe o enigma em suspenso: É òbvio que o meu 
nome não é James Jauss... pensava, pois claro, no inalienável e 
alienante James Joyce, mas acudiu-me o apelido do teórico 
«recepcionista» que nunca li, e que em nada venero, mas que por ser 
«recepcionista» é quase emblemático desta minha actividade 
horrivelmente autobiográfica e furiosamente crítica. A minha vida 
reduz-se a forjar actos críticos, de preferência demolidores. Na sua 
única aparição na novela Byars Lapa, Jauss diz: a arte é a pastilha 
que torna suportável o silêncio (o não-ser, a distância, a recepção 
delirante?)

Jardim de Exílios — Novela. O protagonista é um poeta que se 
tornou jardineiro em conflito constante com os seus vizinhos. 
O romance é epistolar. Ele vai descrevendo as suas agruras a 
vários poetas exilados. Simultaneamente o seu jardim torna-se 
famoso e os seus livros começam a verder-se bem até que um 



poeta exilado o vai visitar. Aí começa o inferno e o seu 
consequente declínio público.

Jay Charles —

Jean Simenon — Matemático e psicoterapeuta. Simenon tira 
grandes consequências das invenções matemáticas e nas suas 
consequências na construção das subjectividades e 
intersubjectividades, com enfase no mimetismo e na lógica (la 
subjectivité c'est le grand affaire de la lógique). É o grande teórico 
da Zerologia post-estruturalista. Além de diversos artigos em 
revistas especializadas deu à estampa Théorie du sujet expansif e 
Zérologie et Infinitomanie. Organiza com Renato Ornato, todos 
os anos em finais de Julho, na ilha de Ischia, as Giornate 
Zerologiche.

Jean Cordeau — (Vietnam, 1961) figura de culto em França, 
na Áustria e na Suíça, pouco se conhece da sua actividade 
recente. Destacou-se no final do séc. XX através de numerosos 
artigos, entrevistas e reportagens dedicados a artistas naif e / ou 
outsider. (Sara e André)

Jean-Pierre Colombier — Nasceu em Nimes, em 1954. Vive 
em Buenos Aires. Especialista em literatura hispânica e pintura 
maneirista e barroca na América do Sul. Publicou Peinture et 
Indifférence e Dissimulations disséminés.



J. ELLE — Revista de cultura mensal, generalista, com um 
enfoque feminista suave.

Jeremy Chaplin — (Argel, 1952 — Kassel, 2021) formou-se 
em letras na Sorbonne em Paris. Membro do grupo Oulipo e 
autor de várias obras literárias, dedica-se à curadoria numa fase 
avançada da sua vida, destacando-se a recente exposição Hasard 
comme d'hab. no Centre Pompidou em Metz. Activista radical, 
mestre das incongruências regradas, curador dos contrastes, da 
montagem que des-liga e desconecta religando e reconectando, 
além de especialista em Robert Walser e Rabelais. Chaplin 
sempre pareceu o elegante, o dandy que num golpe mágico 
evitava o desastre, aquele cujas curadorias ambicionavam ser 
como tankas. No mesmo dia em que foi convidado a organizar 
a próxima Documenta, desapareceu numa viagem de combóio 
entre Kassel e Dusseldorf, onde se deslocava para se encontrar 
com uma antiga namorada eslovaca, produtora de chouriço e 
aguardente. O corpo nunca apareceu. Publicou na KWZ, 
pouco antes do sumiço, a novela-ensaio The Naked Museum. 
(Sara e André/PP)

Jerome Higgins — Autor escossês residente em Florianópolis, 
autor de um livro de poesia "verbicovisual", TR atado, 
publicado em 2012.

Jerusalém — É o modelo arquitectónico de uma cidade 
nómada e divina. Deve ser invocada na semi-obscuridade 



através do canto doce e ébrio de uma criatura jovem com voz 
agúda. Jerusalém não é nenhum Éden ou paraíso, é algo mais 
civilizado e intelectual. Não é uma pátria, mas o expatriamento 
que a graça conceptual provoca («os conceitos não têm pátria 
nem são universalistas, são atópicos, isto é, desconcertantes»).

Jimmy Berti —Curador californiano (escrevi inadvertidamente 
cacaliforniano e talvez isto queira dizer tudo), eternamente 
jovem.

JLB — Borges e Byars levam-nos ao livro como súmula 
pitagórica. Byars oferece o livro-labirinto com o fio. Borges 
escreve em Asterion o Complexo de Minotauro. A perfeição é 
retenção anal. Byars procura agir como uma esfinge. É ele que 
interroga. É a interrogação, o carácter esfíngico, que torna o 
livro irrelevante. Qualquer resposta é incompleta. Os mitos 
existem para tornar as respostas insuficientes e incompletas. 
(PD)

João Corvina — Nasceu em 1961 em, Montemor-o-Novo. 
Estudou Lógica em Oxford. Não se chegou a doutorar devido a 
incompatibilidades na universidade, o que o levou a 
encaminhar-se para o mundo artístico. Caústico, contraditório, 
humorístico, faz articulações entre as artes e as ciências, entre 
Lewis Carroll, a psicoterapia e a retórica. Tem horror aos 
espaços fechados e gosta de desportos nauticos. 
Frequentemente critica o curadorismo e criticismo vigente, 



sobretudo nos erros lógicos subjancentes às exposições, assim 
como nas imprecisões de linguagem. Tem fornecido dicas e 
truques para optimizar montagens, e publicou uma pequena 
brochura: Como melhorar as curadorias e as obras expostas.

João Gafeira — Curador e prosador. Autor da ficção A 
badalada Bagunçada do Bote Louco e outras prosinhas, deo 
conjunto de ensaios Curadorias Imaginárias, e do grande poema 
Elohim mostra a Face Apavorada de Picasso (antes uma pequena 
novela com o nome, mais radical: Picasso mostra a face apavorada 
de Elohim). Fez, entre outras, a curadoria da exposição o Riso 
dos Outros na Fundação Eugénio de Almeida, em Évora.

Joana Bárbara — Jornalista, Estilista, Ensaísta e mitóloga, é 
conhecida pelo estilo audaz, fragmentário e pelas provocações 
constantes que lhe granjeiam fama. O seu Mitos e Desinência 
provocou uma acérrima polémica no campo da psicanálise em 
2007, devido ao capítulo sobe o Ânus Nocturno em Édipo.

Joaquin del Jerez —

Joaquim Jarroz — Artista Conceptista

Jochen Van Bart — Iniciou a carreira como excelente 
executante de viola da gamba, mas abandonou o mundo 
reverencial da música antiga por uma saudável prática artistica 
ligada à construção civil. São fascinantes as suas elegantes 



canalizações à vista e os poéticos sistemas eletrónicos que cria 
para instalações em museus e fundações do centro da Europa, 
tendo a alcunha de Joe The Plumber.

Jogos de Afonso X (Os) — Novela sobre labirintos de Jogos 
que se passa numa espanha medieval de conspiração e intrigas 
entre cristãos, judeus e àrabes. Os protagonistas estão sempre a 
jogar e a adivinhar as intenções políticas dos adversários 
através das conversas nos jogos.

Johann Jakobsmuschel — Poeta. Autor de uma biblioteca 
neo-barroca de 96 títulos públicada pela Im Insel-Verlag, Suma 
infusa de excepciones morfologicas (com capas de Pedro 
Proença), entre os quais se conta o célebre Didaktisches 
vorwort zur systematischen vegetarianisation des denkens. (vêr 
livro catálogo com esse nome)

Johan Thom (Galeria) —

John Rindpest — Artista, Escritor e Designer Gráfico.  Editor 
da revista The Fuck e co-editor (com Delalande e Judas) de 
Art-Poetry. A obra de John Rindpest é de natureza retorcida, 
complicada e escarafunchosa. Num texto emblemático 
pub l i c ado em O u t o f C o n t e x t , cons ide r a - s e um 
Conceptualista-Conceptista. Sempre o inquietou a vizinhança 
entre dois termos, e um desejo de ver a argúcia perverter uma 
prática arreigada na "clareza" da filosofia analítica. Rindpest 



pretende assim inverter o que foi o programa inicial da Arte 
Conceptual, que continua (e continuará, diz) a exercer sobre ele 
algum fascínio. No fundo, procura fazer "boas paródias (ou 
parábolas) que deixem ver os aspectos ridículos dos originais", 
que, no entanto, não deixa de admirar. A maior parte do 
trabalho de Rindpest consiste em instalações monumentais em 
que manipula textos, imagens, e lhes acrescenta ornamentos. 
Algumas dessas instalações estendem-se a arquitecturas e 
jardins, sendo um dos seus propósitos criar o AMAT/MATA 
(Ambulatory Museum of Art Theories/ Museu Ambulatório de 
Teorias de Arte). A sua noção de autoria fá-lo "descartar 
intenções antes do uso", já que Rindpest tem uma sensação de 
estar sempre fora, descontextualizado, assarapantado. Faz 
(como outros) obras sobre o falhanço (e sobre o falhanço do 
falhanço), sobre a inconsistência, sobre as partes indissolúveis 
do ego. É frívolo; sente-se em estado de tentação, de 
intermitência, de descontínua insistência e considera que, assim 
como faz interpolações e acrescentos em obras alheias, também 
está aberto a interpolações de outros "enquanto estiver vivo, ou 
mesmo morto". A sua noção de autoria é, consequentemente, 
expansiva, colaborativa, além de apropriacionista. É curiosa a 
canibalização que faz do lado literário de Pierre Delalande – 
aliás, seu amigo de longa data –, recuperando algumas suas 
frases aticistas, para intervenções barrocas ou rococó, onde 
ornamentos e escólios pululam selvagens. Escreveu Naughty Not 
Me; A Marabunta; Palm Bliss; S for Sake; 22 Patterns; Minotauro 
Suite; Out of Context; Zoom (novela); Booke of Wylde Instructions 



(com Sandralexandra); Contrapunctus;  Better Brains, no Jobs; 
Poetry as Art as Poetry, Abductions; The Anti-Heraclitus; The Play 
of immaturity: ¿a vocabulary?; Concepts, Um Minotauro no 
Parnaso (Romance); Ateu (livro de artista); Blue Sky Dreams; 
Hamlet Notebooks (I e II)

Jordi Cabanés  — Especializou-se enquanto artista no seu 
próprio desaparecimento e reaparecimento, encenando suicídios 
misteriosos, mudando de nome, de país e utilizando passaportes 
falsos. Tudo isto em conluio com gente com quem se 
corresponde, muita dela sinistra. A origem deste processo 
deve-se à leitura do caso Crowley/Pessoa na boca do Inferno, 
uma mítica, mas imperfeita, mistificação. A última vez que foi 
visto foi na fronteira entre o Uruguai e o Brasil há cinco anos 
atrás, levando um papagaio ao ombro e coxeando ligeiramente.

Jordi Juarroz — Historiador de Arte Catalão, grande 
consumidor de botifarra e coleccionador de botas de cano alto, 
Juarroz é um caso de bon vivant, apanhado com frequência em 
gelatarias a beijar raparigas bastante mais novas. Foi acusado 
em 2007 de assédio sexual, tendo sido expulso de um cargo 
governamental da autonomia ligado à cultura. A partir daí tem 
sido um free-lancer de sucesso, criando exposições 
mirambolantes, encenações exquis, onde se sente um notório 
gosto pelo maneirismo, a deformação, os contra-picados, a 
paródia e a concors discordia. É também autor de livros de 
poesia, alguns dos quais de conteúdo pornográfico explícito.



Jorge Judas — nasce em 1937 na Capinha, perto do Fundão. 
Estuda na Faculdade de Letras de Coimbra entre 1954 e 1958. 
Aí Conhece João Goes, Fernando Ramos, Sérgio Lima, 
Amâncio Pereira e Bernardete Bettencourt, formando o núcleo 
de um grupo que se iria chamar KWZ (Ká Wamos Zarpando), 
em reacção ao grupo KWY. As ideias centrais deste grupo são 
as de serem "emigrantes" e de criarem paródias que à força de 
serem paródias se tornem reais. Vai prosseguir os seus estudos 
na Universidade de S. Paulo (onde já vive Goes), e onde fse 
aplicará nu, mestrado com uma tese sobre o Guimarães Rosa, 
que publicara pouco anos antes Grande Sertão: Veredas. 
Conhece aí os Concretistas, e é através destes que faz as suas 
primeiras experiências poéticas, embora sem sucesso. Volta a 
Portugal onde é surpreendido pelo rebentar da Guerra 
Colonial. É destacado para Luanda e combate em 
Nambuangongo. Entretanto Fernando Ramos comete suicídio 
em Coimbra,  João Goes exila-se em Boston e dedica-se à 
investigação ciêntifica, enquanto Amâncio Pereira vive uma 
vida boémia em Paris. Regressado da Guerra em 1963 Judas 
emigra desta vez para Inglaterra, cujo clima é menos propício 
ao experimentalismo.. Conhece em Inglaterra concretistas 
locais. Nesses anos estabele amizade com Alberto Lacerda,(com 
quem já privara no Brasil)  M.S. Lourenço, Eduardo Batarda, 
Paula Rêgo, João Vieira, Menez e António Sena. É bolseiro da 
F.C.G.  Numa viagem a Paris entra em contacto com o poeta, 
tradutor e crítico Emilio Villa do qual traduzirá mais tarde 



alguns poemas, assim como Luísa Neto Jorge. Publicou, além 
de vários livros de Poesia, O Abuso das Artes, colecção de ensaios 
e escritos de artista.

Jorge Palla — Autor de um pequeno tratado As Desaventuras da 
Inexperiência. Doutorou-se em Braga em 1993 com uma tese 
sobre A Heteronímia Feminina nas Cantigas de Amigo. 
Retirou-se para uma comunidade Dzogchen no sul de Itália e 
dedica-se à não-meditação.

Jorg Judah ou Georges Judah — Nome sob o qual Jorge Judas 
fez publicar Wrongness: an Apology em 2017 e alguns artigos 
sobre este tema, assim como o livro de artista Battlegrounds. 

José Dionisio Pires — Helenista nascido em Lagos em 1969. 
Teve aulas particulares de grego e cultura grega com José Pedro 
Serra nos anos 90. É especialista em Parménides e nos 
primeiros pitagóricos. É, quiçá, o autor de vários pseudo 
pré-aristotélicos, como Erógenes de Mantineia e o anónimo, 
discípulo de Antifonte, mais conhecido como Anti-Heráclito.

Josefina Paredes — Teve formação em dança contemporânea, 
viveu em Haia, Tel Aviv, Londres, etc. Dedicou-se a 
performances hesitantes, falhadas, de humilhação amorosa, de 
situações vitais e virais, inspirada pelo teatro No e o Buto. Tem 
vindo a debruçar-se sobre os acidentes, as catástrofes, o 
inesperado, o residual e o efémero. Utiliza nas performances 



um conjunto de "espectros" recorrentes como Rousseau, 
Novalis, Isadora Duncan, Cristina Campo e Sade.

José Gouvarinho — (Vendas Novas, 1949) foi um resistente 
antifascista que se radicou em Setúbal no pós-25-de-Abril. 
Entre muitas actividades foi responsável pelo programa de 
exposições da Fundação José Pinheiro em Coruche que se 
destacou pela abordagem, pioneira em Portugal, da temática 
pós-colonial. A sua singularidade como curador foi a de se ter 
especializado em imitar o estilo de outros curadores 
politicamente engajados, seja nos projectos, nas atitudes, na 
montagem, na escrita ou nos debates. É um mestre no seu estilo 
de canibalização, e as suas exposições são consideradas 
extremamente cómicas na relação com os modelos que copia. 
Faz inclusive, micro exposições-maquetes, reais ou visuais para 
animar certames internacionais onde a curadoria é chamada. As 
suas palestras, onde pode responder em diversos estilos e vozes 
de curadores, são obras-primas hilariantes de remix 
post-colonial. (Sara e André/PP)

José Quartim — é um profundo conhecedor da cultura àrabe. 
Antes de ser artista especializou-se em literatura Germânica 
Antiga, da qual traduziu para português parte da obra de Snorri 
Sturluson. Tem colaborado com Bernd Arnold no mapeamento 
das "derivas categoriais". Traduziu a problemática tradução 
árabe do "De Anima"  de Aristóteles para português, assim 
como os comentários de Averrois à Metafísica do estagirita. O 



seu trabalho concilia esquemas de representação do mundo 
categorial e imaginal com páginas puramente ornamentais, 
inspirada no mundo árabe e nos manuscritos irlandeses do 
século X. Tendo observado longamente a prática do dhikr 
durante uma estada de dois anos na Argélia, adapta as suas 
estruturas de recitação, meditação, dança e transe a textos de 
poesia sonora abstracta que obtem através de combinações 
complexas de sílabas.

José Sidney — Artista. As paisagens de José Sidney salivam sobre 
camelos sedosos como impassiveis jezebéis, num horizonte de 
improvaveis safiras. Pederastas de macadame sonambulam pelas 
farmácias pestilentas em busca de pigmento fino. Massó a solidão 
lhes responde. Amanhã, talvez, venha o dia… Mas continua as 
noite boreal no calor tropical, provocando erros graves de oerspectiva. 
Cintilações bruxuleantes enfeitam o desmaio dos amantes, num 
sussurro adamastórico. Que as caravelas não tombem no fim do 
mundo, que os vivos regressem, que os mortos partam. (in Catálogo 
de KWØ)

Joseph Weiermair — Autor de Weiermair for All, editado na 
PIAM em 2017.

Jude Chotejewitz — Autora de Madrid Mornings, editado na 
PIAM em 2017.



Judith Brockmann — Nascida em 1963 em NY. Filha de um 
multimilionário novaiorquino, amigo de James Lee Byars, 
Judith é uma curadora bastante elíptica, zen, que raro fala, 
pouco diz e da qual quase nada se sabe, embora se vista de 
modo inconfundível, minimal, com roupas por ela criadas e 
tingidas com pigmentos naturais, onde sobressaiem materiais 
delicados e detalhes exquis. Poderiamos dizer que as suas 
mostras, normalmente em pequenas galerias ou espaços com 
qualquer coisa de sagrado, revelam uma finesse de olhar, uma 
suprema elegância, e que é devido a essa singularidade que são 
reconhecidas. De facto as suas mostras são o oposto das 
grandes exposições, predominando um perfeccionismo invulgar 
que não faz concessões a públicos. Os catálogos são pontuados 
por poemas e aforismos. Como escreveu Thomas McEvilley: 
as exposições que Brockmann organiza têm uma qualidade 
cageana, induzindo-nos à acalmia, mas sem sistema, naturais, 
com uma espontaneidade que nos deixa completamente 
desarmados, boquiabertos.

Jules Filliou — Publicou em 2007 um bizarro livro de pequenas 
fantasias amorosas chamado Folies num estilo rococó, com 
referências budistas.

Jules Nadar — Biólogo e especialista em epistemologia. Este 
seu Reconnaître l'Inconnaissable é um dos livros mais lidos por 
artistas e curadores desde que saíu em 2017.



Julian Saura — Galerista, detentor da Glossolalia Gallery, em 
Londres, onde predominam artistas que usam palavras e a 
linguagem nas suas obras. Expõe, entre outros, John Rindpest.

Julian Skapinakis —

Juliana Isou —

Julie Petitot —

Juliete Carmela — Em 2014 esta autora colombiana publicou o 
romance feminista erótico e culinário Tudo Treme, de uma 
mulher que gosta de vulcões, terramotos, altitudes, e a sensação 
de estar perdida em sítios remotos onde tudo é possível. Parte 
do livro é composto de receitas e de sensações sinestésicas.

Julio Fernandes — Filósofo, línguista, curador. Nasceu em 
Santo Tirso. Actualmente é director do Museu Ibero-americano 
de la Postmodernidad em Lima, Perú. Obras: Anamnése da 
Transgressão; Profanação e Ser e Da Contra-Paródia

Julio Fuentes — (Montevideu, 1969) Ambíguo e controverso 
curador, especialista em volte-faces, em colaborar e abandonar, 
entre convidar artistas-curadores e insultá-los depois, em falar 
de sensibilidade e respeito e logo ser um tirano de decisões 
unilaterais. O seu filão é interessante, dado que se tem 



entretido, como outros o fazem em pior, em tecer exposições 
onde o apetite da influência é o leitmotiv. Para Fuentes a 
influência não é uma actividade espectral, nem dramática, é sim 
uma forma biológica de apropriação, uma vontade de expansão 
que se encontra no cerne da natureza. O curador, como muitos 
pedagogos da arte, seria assim, alguém que despoleta 
influências fortes nos artistas e na sociedade. Fuentes trabalha 
entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro. Foi comissário de 
diversas representações nacionais na Bienal de Veneza e da 
XXV Bienal de São Paulo intitulada Comunitar. (Sara e 
André/PP)

Júlio Grade —

Julio Pontinha — Autor do romance experimental Retornados, 
onde descreve os desaguizados sexuais (porno-intelectuais) e as 
complexas relações de gente que veio de Moçambique ligadas 
às letras e às artes durate o PREC. É uma homenagem à escrita 
de Grabato Dias e outros poetas. Há uma vivência anti-fascista 
e as contradições do período de Samora Machel vistos de um 
Portugal em crise, a meio de bancarrotas, nos finas dos anos 70 
e príncipios de 80. Esse romance foi ofuscado pela publicação 
de Retornos, de Maria Dulce Cardoso, com um enfoque muito 
diverso, e centrado em Angola. Pontinha é considerado um 
percursor da Arte Conceptista.



Júlio Rato — Nascido em Lisboa, 1956. Rato é um parodista 
do hegelanismo, ironista de tipo stirneriano e imitador 
involuntário de Duchamp (em conflito). Crítico de arte  
meticuloso à beira do retorcido (inspirado em Eduardo 
Batarda). Tudo o que ele não sabe ainda não é saber, embora 
nada saiba. O importante é intuír com violência. Uma crítica 
destrutiva é sempre melhor. Pratica a subjectividade absoluta. 
O crítico é para ele o verdadeiro Demiurgo: é a crítica que cria 
a obra e o sentido. O artista é inepto a pensar o seu trabalho, e 
os espectadores e coleccionadores são ignorantes, 
incompetentes, incapazes de aprofundar ou arriscar. São meros 
papagaios de opiniões vagas. Rato pode ser incoêrente nos 
propósitos, muitas vezes secretos. A dialéctica dá uma ajuda a 
resolver essas situações. Cita abundamente Hegel, os 
hegelianos, Benjamin e os neo-marxistas. Interessa-se pela 
cabala e pelo mundo rabínico. Tem ascendência hebraica pelo 
lado da mãe. (in Diccionário Crítico da Homeostética, 1997)

Julio Sevilla — 



K

K — Rede social K, também conhecida como Kick-balloon

Kairos — Ocasião propícia ou momento certo. O Kairós é 
permanente e deve ser detectado ou criado através da Métis e 
do Enthousiasmous. Num sentido mais «tuga», é o maravilhoso 
oportunismo. O kairos só faz sentido em função de um 
pensamento e s t r a t ég i co — t i r a r pa r t ido de um 
equilíbrio/desiquilíbrio, ou, como se diz em gíria, «puxar a 
brasa à sardinha».

Karel Cohen  — faz obras inspiradas nos escritos anti-tanáticos 
de Elias Canetti. É autor de uma vasta documentação em 
imagens fotográficas, arquivos etnográficos, edições críticas de 
textos sumérios, cópias feitas à mão de manuscritas cabalistas, 
etc. É conhecido o seu longo filme-performance em que escreve 
de memória, ininterruptamente, num só plano e à luz das velas, 
a Metamorfose de Kafka.

Karl-Otto Steinbach — Filósofo, amigo de Gombrich, Popper 
e Canetti e rival de Wittgenstein. Nasceu em 1908 em Viena e 
morreu em 1987 em Londres. Escreveu vários livros sobre as 
sombras (The Shadow of Meaning, etc.) e um pequeníssimo 
tratado de estética intitulado Wrong since the Beginning, que 
Francisco Xavier traduziu. A sua teoria assenta na inadequação 



entre a linguagem e os factos. "A linguagem jamais poderá 
traduzir factos ou eventos. A única adequação entre a 
linguagem e os factos é a adequação da linguagem a si mesma 
enquanto facto, mas mesmo assim…" Para Steinbach a 
coincidência entre as obras de arte e a realidade não deve ser 
tomada excessivamente em conta. A linguagem age sobre nós 
como radiação poética, e a maior parte das vezes ela não quer 
dizer nada.

KATHARSIS/KATASTROPHÉ/METAKATASTROFE 
—

Kavod – Glória divina através da omissão de Deus. Kavod está 
para o Deus biblico da mesma forma que a Doxa está para o «é» 
parménidiano.

Kirk & Raven (Galeria) —

Klaus Holbraad — Nasceu em Santiago do Chile, numa 
família de exilados nazis, ambiente contra o qual cedo se 
revoltou, tendo passado anos em diversas cidades europeias 
como activista ecologista e colaborado com Joseph Beuys, com 
quem se viria a incomptibilizar. Doutourou-se em Heidelberg 
em 1997. É poeta e autor do Im Wald der Stile (título que é o 
mesmo de uma obra de Marx. E. Nest)

KRISIS



KWZerologie — Publicaçã de Renato Ornato dedicada a 
Ernesto de Sousa, que comemerava 99 anos do seu nascimento.



L

l — Rede social elle ou ele constituida para temas transsexuais.

Labrego/Cosmopolita – Para o homeostético o verdadeiro 
cosmopolita é no fundo um labrego e não teme assumir, como 
o típico provinciano, os estigmas da sua localidade. É o velho 
sindroma descrito por Eça em a Cidade e as Serras. De certa 
forma todo o mundo, das grandes metrópoles às mais 
recônditas terrinhas tem algo de provinciano, anacrónico e 
pitoresco.

Labryco — Um animal por cujos cornos se chega à Lua.

Lanfranco Te  —

Laura Pettazzoni — (Turim, 1979) Nascida Lauro Bodoni, 
formou-se no meio libertário torinese nos anos 1990 e 2000,  
tendo estudado Ciência Política, frequentando e residindo em 
centros sociais ocupados como Barocchio. É d@s pouc@s 
curador@s que mudou de sexo, com um corriculo 
impressionante na luta pelas causas de justiça social e 
igualdade de género. O seu projecto foi transsexualizar 
literalmente tudo. Tudo quanto diz respeito a género quer, de 
algum modo, ser outro — assevera numa entrevista. 
Espeliologista amadora, grande especialista em neo-barroco, 



foi nas últimas décadas presença dinâmica nos meios artísticos 
do eixo Turim - Milão - Veneza. Em 2018 Laura desapareceu, 
tendo sido encontrada morta numa gruta vítima de violência 
física. Nunca foi encontrado o responsável pelo ocorrido. (Sara 
e André/PP)

Lazaro López — A dimensão da sua obra é clara e afirmativa. 
É célebre devido à performance em que ele "ressuscita" não 
apenas como artista, mas também como re-materializador da 
arte — de uma arte que já esteve moribunda, que já morreu, 
mas que adquire agora um caracter luminoso e fértil, infuso de 
nova vida.

Leda — Tal como a figura de Leonardo, põe ovos de onde 
nascem deuses e heróis (Hércules, Orfeu, Dionísos). É a raínha 
das curvas e uma figura maternal, alegórica, que surge de vez 
em quando. Alguns dos ovos que põe contêm aneis que têm 
poderes.

Leo Narsingh — Nascido em Lodi, em 1980, estudou estética, 
e especializou-se nas relações entre o pensamento grego, hindu 
e muçulmano, com enfase no dimensão sensorial do ócio, nos 
yogas activos das práticas artísticas, e nas relações entre o 
sistema/prática da Kundalini, o dikhr e a paideia platónica. As 
suas curadorias, meticulosas, de ambientes meditativos e com 
grande carga filosófica/pedagógica, têm-se focado em articular 



temáticas de artistas centrados em práticas de libertação e com 
uma forte tendência diagramática e performativa.

Levina Castro —

Lewis Carroll — Curador. Charles Lutwidge Dodgson, mais 
conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll (Daresbury, 27 
de janeiro de 1832 — Guildford, 14 de janeiro de 1898). Autor 
de dois opusculos: Twelve Months in a Curatorship e Three 
Years in a Curatorship. Vale a pena citar algumas frases: The 
record, wich I propose to lay before the members will be found 
largely autobiographical (a euphemism for "egotistic"), slightly 
apologetic, cautiously retrospective, and boldly prophetic: it 
will be at once financial, carbonaceous, aesthetic, chalybeate, 
literary, and alcoholic: it will be prevaded with mystery, and 
spiced with hints of thrilling plots and deeds of darkness. Ou 
esta ousadia cronológica de antecipação curatorial: It was in 
1983, and the new Curator was in an awful dilemma.

Lídia Reis — Suposta viúva de Ricardo Reis, ou ex-amante de 
um Ricardo Reis recente (alguém que veste a pele ao criador 
das odes). Julho de 2019 publicou on-line o livro de poesia 
Ódios. Sandralexandra redigiu este Microprefácio: Lídia, ou 
quem lhe quiz vestir a pele, escreveu estes Ódios, à falta de 
saber escrever Odes, à quais, julgo, virá a juntar mais Ódios e 



Variações. Não se tratam de reparos ao falso Ricardo que não 
havendo houve. A resposta seria tardia e parva. Mas Ricardos 
e Ricardinas os há aí muitos, incapazes de entender que o abrir 
filosofal é um abrir do coração, e que essa abertura implica 
uma dádiva em corpo. Nesta edição vai junto o livrinho O 
afastamento das Ilhas, seu contemporâneo na escrita. Espero 
que o degustem bem, tanto quanto a Lídia amo.

Lionel Castro — A sua arte intensa e mística tem sido 
interpretada como a de um santo que escolheu a arte como a 
sua via crucis, a de um mártir em perpétua performance, a de 
um sacralizador da vida artística.

Lissarrage (Galeria)

Lives of the most Excellent Conceptual Artists, From Marcel 
Duchamp to the Conceptists — Tendo como modelo as Vite 
de Vasari, Renato Ornato escreveu uma história da Arte 
Conceptual que desemboca na Arte Conceptista. Para Ornato a 
vida e as ideias dos artistas conceptuais interessam sobretudo 
pela sua singularidade e eros biográfico. Se para muitos deles a 
Arte é a Vida, torna-se natural e indispensável o biografismo. 
Esse biografismo (as peripécias, atitudes, modus vivendi) seria 
assim a verdadeira dimensão destes artistas, mais do que a opus 
que deixam. O exemplo é dado por Duchamp, um mestre da 
respiração e da arte do não fazer práticamente nada. O livro de 
Ornato é assim afim do clássico das Vidas Filosóficas de 



Diógenes Laercio. Está salpicado de anedotas, citações, 
resumos, despresando quase sempre o seu percurso académico e 
as legitimações museológicas.

Lives of the Nobles Conceptists & Zuturists Compared (the) 
— é uma resposta de Renato Ornato às Vidas de Artistas 
escritas por Delalande e Rindpest, embora só se detenha nos 
Conceptistas e Zuturistas. Ornato, na folha de rosto, 
considera-se um grande Sofista e Crítico. Nesta opus, de 
dimensão bem mais reduzida que a dos seus antecessores, 
Ornato dá largas ao seu estilo extravagante e florido, recheado 
de alusões obscuras, de notas que são pura tagarelice, de 
recorrentes quiasmos. A linguagem de Ornato é mais teórica 
que narrativa, mais poética que concisa. Nela mostra uma 
perspicácia em encontrar o sumo das biografias, em frases que 
disparam romanesco-conceptualmente em múltiplas direcções, 
que lembram em parte o malévolo estilo de Agustina 
Bessa-Luís. Há, nesta obra inexplicáveis alusões à cabala.

Livia Brown —

Lógica — Existem mais necessidades metamórficas do que 
lógicas — as coisas estão em metamorfose permanente e a 
lógica tenta fintar o metamórfico depurando-o de todas as 
inclinações e postulando alguma essência aqui e acolá. (SS)



Lógica/Humor — A grande diferença do humor da sátira, da 
chacota, foi defenida por Espinosa. Ontem, antes de adomecer 
abri-lhe a Ética ao calhas. Livro V, proposição 45: "O ódio 
nunca pode ser bom." No escólio que se segue ao corolário II, 
vem essa extraordinária distinção entre chacota e riso: "Entre 
chacota e riso faço grada diferença. Com efeito o riso, tal como 
o gracejo, é pura alegria (lætitia). (…) Por certo, só uma feroz e 
triste superstição proíbe que nos alegremos. (…) Nenhuma 
divindade, nem ninguém, a não ser um invejoso, se compraz 
com a minha impotência e com o meu mal, nem pode ter na 
conta de virtude as nossas lágrimas, os nossos soluços, o nosso 
medo, e outras coisas desse género, que são sinais de um 
espírito impotente; mas, pelo contrário, quanto maior for a 
alegria de que somos afectados, tanto maior é a afeição a que 
passamos, isto é, tanto mais é necessário que participemos na 
natureza divina". Com o ódio se constroem infernos, fascismos, 
tanatologias. Não é, benévolo leitor? O que Espinosa esquece, e 
que ele prodiga ao longo do seu tratado, é que a chacota é o 
desprezo da lógica, é o aviltamento dos raciocinios, o desprezo 
pela gentileza e o esforço da demonstração. Enqunto o humor, 
mesmo o negro e surrealista, resulta de uma atenção à lógica, 
aos paradoxos, aos deslizes da linguagem, aos paralogismos, à 
homonímia, a uma alegria que habita o fundo dos raciocinos, 
pródiga em ternura. O humor irrealiza até certo ponto, 
fazendo-nos dar conta de que o mundo sobra ao humor, e que 
lhe sobra (ou resiste) precisamente porque para lá do trágico há 



sempre sentido de humor, como em Górgias, nas anedotas zen, 
nas séries inglesas ou nos ditos dos rabis. É a incorporação da 
lógica como jogo que reabilita/reencarna o "real", o cheiro 
honesto a pão ou a terra molhada. O caracter lúdico da lógica 
(ou a sua essência) é  o humor. Os actos aviltantes da chacota 
acabam por perverter o real, deformando-o até ao horror. O 
humor reabilita o mundo pelo post-paradoxo que é o riso — 
descarga física de corpos jubilando. (In Autobiografia da 
Heteronímia)

Logical types – Teoria de Russel que tenta fintar os paradoxos 
criando hierarquias (classes e classes de classes – em que a 
classe não pode conter os seus membros) que permitem 
compreender e resolver os mesmos. Há paradoxos que não são 
fintáveis e que desierarquizam os «logical types».

LOGOS —

Louis Bertrand —Pastor protestante françês nascido em 1984 e 
curador free-lancer. Estudou teologia em Estrasburgo. É um 
grande defensor da arte abstracta, do minimalismo e da arte 
conceptual contra a iconofilia católica, impregnada de 
resquícios perversos do paganismo. É apologista do trabalho 
manual, do craftwork, em alternativa à produção massificada. 
Trabalha sobretudo a partir dos textos paulinos e da mística 
renâna, mas também de Jacob Böhme e da teologia barroca 



libertária. Para Bertrand, há que cuidar das almas dos artistas, 
assim como ser guardião da consciência depositada por estes 
nas obras. A humildade é um convite ao divino. Bertrand 
adpata assim o statement recolhido por John Cage: o propósito 
da curadoria é pacificar a mente e o espírito abrindo o 
coração à presença de Deus. Tem feito curadorias a partir de 
temas e textos religiosos como Espístolas (2015); Sermões 
(2017); Salmos (2019).

Louise Flechner, nascida em Vevey em 1960. Começou por 
estudar pintura, fotografia e video na École Supérieur d'Arts 
Appliquées da sua cidade natal, tendo chegado a expôr em 
galerias underground de Basel, Lausane e Lugano. Um 
interesse maior pela história de arte levaram-na à curadoria e a 
viagens importantes ao sul da França, à Noruega e às Ilhas 
Fidji. Trabalhou como assistente em diversas galerias antes de 
inciar a sua actividade curatorial com uma exposição em torno 
de Beuys e o canibalismo, sobre vários discipulos deste artista 
e artefactos polinésios. Louise tem priveligiado organizar 
exposições de grandes coleccionadores suiços e austriacos de 
"Arte Primitiva" e "Arte Bruta" em relação com artistas 
contemporâneos. Um dos seus grandes projectos é um Atlas 
Universal da Arte Falhada. É actualmente a presidente das 
Warburg Talks for Contemporary and Primitive Art.



Lua em Madrasta — Novela. Um asceta passa uma vida 
dedicada a Shiva e à meditação. Ao envelhecer sente-se vazio e 
tenta levar uma vida mundana, ler novelas ocidentais e ver 
filmes. Sente-se inadequado. O deus aparece-lhe por fim e 
íntima-o a lutar pela libertação da Índia. O heroi morre 
atropelado numa paragem de autocarro.

Lucas Lucas —

Lucia Cabantous — Nascida em 1984. Embora seja de 
Aix-en-Provence, sempre se fez passar, sem o dizer 
directamente, como originária de Corfu. A sua presença induz 
rápidamente à íntimidade, à partilha de coisas insuspeitas, 
perigosas, que nunca nos ocorreria partilhar, sequer com um 
terapeuta. Como curadora o seu condão é o ir fundo, ao centro 
nevrálgico de onde se desentranha a actividade artísticam, 
traduzindo coisas que considerariamos repugnantes, num 
idioma e uma atmosfera serena, discreta. Ao contrário de outros 
colegas seus, Lucia quer-se livre de entourage e anda numa 
azáfama em busca de novos artistas, para transformar a 
actividade narcísica da criação numa atmosfera de libertação 
partilhada.

Lucio Galli —



Lucy Melo — Autora de The Last Manifesto, editado na PIAM 
em 2017.

Luigi Bomarzo —

Luigi Carceri — (Reggio di Calabria, 1963) é director do MAB 
em Bolonha, sendo igualmente o fundador e editor da Cargo 
Editoriali.

Luigi Manzoni —

Luís Mendonça (ou inspector Mendonça) — Personagem de 
banda desenhada («o caso do Zigurat Invertido») mais tarde 
adoptado para a versão romanesca de Budonga. Autor de 
aforismos, assim como de um diário post-homeostético.

Luís Mendonça 1 — Arquitecto de formação. Dá aulas de 
Geometria Descritiva ("essa sublime invenção de Monge e Le 
Queu, tábua rasa, baluarte da Modernidade") no Colégio 
Moderno. Mantém uma polémica com o seu amigo Augusto 
Barata. Actualmente escreve as "Investigações Arquitectónicas".

Luís Mendonça 2 — Neto do primeiro. Artista fracassado, 
vagamente post-moderno, autor de um diário que vai de 1987 a 
1989. É o narrador de Budonga e o companheiro da baronesa 
Elsa, uma baterista de enorme talento literário.



Luiz Medeiros da Cunha — Filósofo especializado em estética. 
Doutorado pela Sorbonne. Deita um olhar hedonístico, e algo 
setecentista,  sobre a cultura contemporânea nos seus dois livros 
Sete lições sobre a Imagem e a Sensação e Ruínas Polilógicas, onde 
Rousseau, Sade, Diderot e Kant se associam a Tiepolo, Goya e 
Hogarth para dar uma olhada impiedosa sobre as imagens 
actualmente produzidas (segundo a sua ideia de perspectivismo 
ântumo). Medeiros da Cunha ficcionaliza e parece encarnar em 
si um Voltaire num vocabolário tardo-barroco, cheio de fricções 
e malandrices.



M

m — Rede social aime, para encontros amorosos, também 
conhecida como a neptunina.

MACA — Museu de Arte Contemporânea de Almada. O seu 
logotimo é uma maca.

Machadismo — Veneradores da Labrys. Liberais pró-sionistas, 
editores frustrados, colunistas caceteiros, publicitários, 
guionistas de telenovelas, gente de boas familias, moralistas 
com tios clericais e antepassados que morreram de sífilis ou que 
enriqueceram com contrabando. Já não herdaram os latifundios 
mas estiveram lá na infância com um avô fascista que batia nos 
empregados e violava todas as criadas (mesmo as muito velhas). 
São arrogantes, mal-criados. Comem mal, sobretudo fast-food, 
mas bebem bem — vinhos caros, cognac e aguardentes. 
Interessam-se por escritores underground, estilo Luis Pacheco. 
Têm constantes doenças e são justificadamente hipocondriacos 
e paranóicos. Estão sempre a sobreinterpretar tudo. 
Agrada-lhes que o mundo moderno consiga gerar gente 
esquisita e desempregados, porque esta situação fornece bons 
argumentos ("a extrema pobreza é a melhor guionista"). 
Tentam imitar o estilo de Vasco Pulido Valente e são 
radicalmente anti-estatais.



Macula — Nome de uma revista francesa dos anos 70 e mais 
tarde uma casa editorial. Na acessão conceptista é uma arte de 
de auto-humilhação e de anti-aura (como em Jesus), com um 
gosto pelo informalismo e pelo caracter viral, vulgar. Moshé 
Benamor dá-lhe um feição cabalista, ao declarar que é da 
mácula, da contração, do húmus, da inferioridade, da nulidade, 
do proletarismo, que nascem os mundos, assim como se 
expande o explendor divino.

Magda Pathos — 

Mahamoud Saleh — Nascido em Asgabate, no 
Turquemenistão, em 1988. Bolseiro, estudou cinema em 
Teerão, e emigrou para o Ocidente na sequência da participação 
de uma curta-metragem sua no Festival de Cannes, em 2015. 
Tem sido curador de exposições ligadas à fotografia e ao 
cinema, e faz a articulação entre as diversas tradições políticas 
e religiosas que se têm cruzado no seu país e nos adjacentes. 
Vive em Bordeaux em extrema pobreza.

Mail Art — Sou uma escrevedora de cartas que não envio, que 
não são carimbadas e que podem ser lidas por muito mais 
gente. (Sa)

mal criado — Revista de Poesia, Insulto e Crime



Manchas — Há que manejar utensílios com desajeito, na 

inclinação da quebra, porque o destino, qualquer destino, é ir-se 
desfazendo aos poucos e poucos em milhões de anos. A 
literatura é acompanhar isso, deixar-se surpreender pelas 
nódoas involuntárias, acolher éticamente a mácula e a 
imperfeição: Era para dizer que não conseguiria conceber uma 
literatura depurada, perfeita. Mais do que imperfeita, prefiro 
falar de literatura com manchas na camisa. (Tabucchi). (In 
Autobiografia da heteronímia)

Manolo Vidas — Poeta Andaluz, nascido em 1957, formado 
em filosofia, especialista em Merleau-Ponty e Giorgio 
Agemben. Viveu em Ancara, Cali, New Hampshire, 
Guadalajara e Dresden. Escreveu apenas um livro de poesia, 
TurcoFolias, ignorado pela crítica e pelos colegas. Suicidou-se 
em 24 de Novembro de 2012.

Mantimeucide de Rodes — Pensador do sec. V A. C.. Tem 
uma visão entrópica da physis: o que é dado é a plenitude, 
inextricável, e o que vivemos é a sua sombra, a sua poeira, a sua 
negação, a negação da sua negação. Celebra, em versos, o 
Homoios, o Parecido, que salva da degradação total, elevando a 
vida. Considera que a via de Investigação é Destruição, assim o 
revelou o oráculo e o espelho. Considera, como os taoístas na 
longiqua china, que o pensamento é sem-fim, e que a Aletheia 
de poderosos liames reside no Thymos (peito) das Musas.



Mapa — Ter o displante de desaparecer do mapa. (BB)

Mandy Mirrors — Multifacetada curadora (ao espelho) versus 
si mesma, versus curadora do outro lado do espelho. 

Manuela Alves Pires —Curadora, nascida em 1973 em Oliveira 
de Azemeis. Vive em Gaia. Doutorou-se com uma tese sobre 
Ana Hatherly: Feminismo, experimentação e barroco. 
Trabalhou como assistente de projectos do colectivo de artistas 
feministas Tampax. Foi monitora em Serralves, assistente na 
Galeria Quadrado Azul e colaborou com Nuno Crespo em 
alguns projectos curatoriais. Trabalha actualmente com Nuno 
Faria na programação de exposições da Câmara do Porto. Tem 
como hobbys a caça e a pesca.

Manuela Gomes — 

Manuel Vieira — Aliás, Manuel João Vieira, nascido em 1962

Máquinas Literárias — As máquinas literárias fabricam 
autores? Gerar com máquinas literárias pode tornar-nos mais 
singulares e inesperados? É possível gerar autorias de que nem 
sequer suspeitavamos através de softwares? Novas autorias 
informáticamente espontâneas? Textos frutos de autorias 
geradas por máquinas? Textos oriundos de máquinas que 



mostram extrema doçura, de máquinas que exibem nas suas 
poéticas uma inédita sensabilidade dentária, e emoções e 
sentimentos fortes, sábios, subtis. Gosto de vêr essa 
sensabilidade, essas emoções e esses sentimentos agúdos a 
saírem das máquinas num só clic de rato. (in Autobiografia da 
heteronímia)

Marcel Moulin — Este curador belga, outrora artista, nascido 
em 1960. tem insistido na ideia central de pequeno desvio que 
recolheu de uma fábula rabínica. Também ele, já quase com 40 
anos, em 1999, se desviou da sua vocação de artista com um 
certo sucesso, mas em fase descendente, para o de curador, para 
essa maldição voluntária que é a curadoria, como gosta de dizer. 
Em Lauren a sua nova actividade permite-lhe gerir, sobrepor, 
amassar e perverter aquilo a que os artistas extravagantemente 
chamam demiurgias. Na sua perspectiva o curador cumpre a 
função de conscêncialização que falta a maior parte das vezes a 
estes pequenos deuses e, quiçá, até ao próprio Deus: o de 
enquadrar e dar laivos de intelegibilidade e interesse a qualquer 
criação.

Marge D. Niro — Crítica de Arte nova-iorquina e autora dos 
livros Lipstick Poems,  {paraDisa} K D Zero (s) e de A Very Short 
History of De-curating.



Marguerite Vigne — Autora canadiana (nascida em 1983) de Les 
trous du Langage, enciclopédia sobre as sensações e as zonas 
obscuras/erógenas da linguagem. 

Maria Moschopoulos — Curadora e Médica obstetra, 
abandonou a profissão quando foi viver com o marido para a 
argentina, e mais tarde para S. Paulo, onde viria a abrir uma 
galeria

Marina Blanco — Curadora, Crítica e ensaísta, nascida em 
Vigo, 1972, autora de Fakism, editado em 2020 pela Phaidros.

Marina Ivic — é uma artista instintiva que tem o vício de 
escrevinhar constantemente, anotando e anotando as anotações; 
rasurando e a riscando estas em vários tipos de espaços e 
objectos. Todas as suas obras são inacabadas. As suas notas são 
reacções despreconceituadas ao que vem à rede. Modifica 
títulos, textos, romances inteiros, jornais, facturas. Escreve em 
panelas, desenha sobre os pinceis com canetas de acetato muito 
finas, cobre de doutas observações prédios que vão ser 
demolidos, compra obras de arte de outros artistas e expõe-nas 
com uma pleiade de marginálias ao lado. Rabisca sobre pedras, 
àrvores, cascos de navios, etc. Comenta paredes grafitadas com 
uma caligrafia esmerada e de grande exuberancia visual. Tem 
uma hiper-anotada teoria da anotação.

Marina Lucca —



Marina Pais Perez — Filósofa e curadora lisboeta a viver em 
Milão, tem tentado incutir no seu Curadoria de Filosofia a ideia 
de que ao pensamento filosófico subjaz, desde Platão, um 
projecto curatorial. Perez preocupa-se mais com o modo de 
expôr e de mostrar a filosofia, considerando que o pior para esta 
é estar na mão dos professores. Para ela o melhor lugar para a 
filosofia se encenar e reproduzir é o art world.

Mariana Reis Rosa — Crítica literária e professora 
universitária. Autora de Anamorfoses de Conceitos na Estética 
Neo-Barroca (1996)

Maria Schmidt —

Maria Tzara —

Mario Barguera  — Curador nascido em Segóvia, 1979. 
Especialista na velocidade de circulação, feiras de arte 
(feirização fetichista), questionamento dos questionamentos, 
neo-anti-modernidade, coleccionismo urbanista (desde a 
antiguidade clássica até aos investidores chineses), Calypso 
Branding, mastabismo do criticismo e vandalização dos 
escritos de artista pelos curadores.

Marcelo Fino —



Maria Moretto —

Mariana Loureiro — Nascida em 1976, formou-se em medicina 
na Universidade de Coimbra. Expôs como artista no CAPAC 
ao longo da década de 90 e fez vários cursos de História de 
Arte (alguns on-line em universidades americanas). 
Considera-se uma curadora amadora, e vê a curadoria como 
uma forma terapeutica de curar o mundo através da arte, um 
prolongamento da medecina convencional num território pouco 
ciêntifico e pseudo-etravagante. A sua postura é pouco optmista 
dado que para ela curas e curadorias são adiamentos da morte, 
soluções provisórias ante uma fatalidade biológica, a morte de 
cada um e da civilização que o acompanha. Para Loureiro 
sobra a História de Arte como um locus ameno, onde se pode 
rir e chorar, uma ficção de uma ficção sobrepovoada de 
fantasmas e ténues teorias que o espectador convida a 
conviver. A curadoria seria assim um acolhimento de 
desventuras, de tradições de anti-tradições e um aceitar da 
inadaptação da vida humana a um mundo descaracterizado pela 
aceleração bio-tecnológica.

Mário Deslandes — Nasceu em Ouro Preto em 1940 e morreu 
em S. Paulo em 2006. Semiólogo, tradutor, especialista em 
Poesia Concreta. Publicou em 1997 As Máscaras da Semiose.

Mario Gonzalez —



Marx E. Nest — Pseudónimo de Edward Gerhardt. Nasceu 
em Colónia em 1960. Estudou pintura e gravura em 
Amsterdão, na Rietveld Academy e veio viver para Lisboa em 
1987 (em parte devido a um caso amoroso com uma artista 
açoriana que rápidamente se volatilizou). Fez diversas estadas 
em Marrocos, tendo chegado a conhecer Paul Bowles, no 
intuito de adaptar contos seus para banda-desenhada. 
Dedicou-se nos anos 90 a novelas gráficas, com formas 
abstractas e colagens. A sua escrita é um pouco dada-surrealista 
e não se envergonha disso. Vive actualmente entre Oviedo 
(verão) e Sevilha (inverno). Está a tentar espanholizar-se até à 
medula, o que lhe parece um paradoxo num país tão 
disparatado e diversificado. As suas obras são: A Cabeça das 100 
mulheres (Der Kopf der hundert Frauen); Milagres Trocados ( 
Austausch von Wundern); Na Floresta dos Estilos (Im Wald der 
Stile); O Kamikase da Imprensa (Die Kamikase der Presse); ; A 
Falsa Cabeleira de Berenice (Die unechten Haare von Berenice) ; 
História Cubista de Portugal com cão no buxo (Portugals 
Kubistische Geschichte mit Hund im Bauch); Uma cerveja no eterno 
(Ein Bier im Ewig)

Marmóreo Odeon/Porkys – Facção Vieira/Proença da 
exposição-projecto Complexidades. Ao contrário do Gabinete 
Adamastor, tipicamente anal e modernista, este duo insistia 
numa experiência ancorada na civilização grega onde abundam 
imagens e metáforas genitais.



Mary Bruce — (Palo Alto, 1953) Curadora e influencer, Bruce 
é a grande guru da dimensão festiva da arte, sendo conhecida 
por quase ter o dom da ubiquidade, podendo ser encontrada em 
Buenos Aires, Moscovo, Basel, Luanda, Singapura, ou 
qualquer sítio relevante em que haja feiras, bienais, trienais, 
etc. Em 1985 doutorou-se com uma tese sobre o Fluxus, e já a 
meio dos anos 90 introduziu nas elites a ideia do Fluxus Chic, a 
criação de eventos divertidos, por vezes destrutivos, que 
deleitam um meio social àvido. Acompanhou Hakim Bey 
nalgumas das suas viagens pela Ásia, tendo ao regressar, 
passado a dedicar-se à organização de eventos de classificação 
difícil, o que a tornou uma figura de culto em várias cidades 
norte americanas. Mary Bruce elevou como curadora, a Arte da 
Festa aos píncaros, usando desde referências antropológicas 
(sobretudo a ideia de Sagrado de Transgressão), às grandes 
Festas Medievais, Renascentistas, Barrocas e Modernistas. O 
seu livro Curating Partys é um best-seller da Taschen. 
Recentemente foi encontrada a vaguear com olhar perdido num 
mercado de Marraqueche e desde aí tem estado em recuperação 
numa clínica no sul de Itália. (Sara & André/ PP)

Marta Fernandez — Autora de The Queer Nose, editado na 
PIAM em 2017.

Marx E. Nest —



Maurice Sarte Gallery —

Mauro Viveiros Camelo — Nasceu em Ponta Delgada em 
1970. Doutorou-se na Universidade de Coimbra. Actualmente 
faz parte da direcção do Colégio das Artes de Coimbra e dá 
seminários na USP (São Paulo). É autor de várias colectâneas 
de ensaios: Enunciados Irruptivos; Metáforas Moribundas; 
Revoluções Impermanentes; Leitura e Lealdade.

Max Augen — Filósofo, libertino, aventureiro, com fama de 
bom entertainer, bebedor, aldrabão e crápula. Nasceu em 
Dresden em 1947. É o autor de um livro único,  Die Heilige 
Sabotage (2004)

Medusa — Revista, cujo primeiro número, sobre a vida e obra 
de Fernando Brito, saiu em Abril de 2020. É uma revista 
dedicada a criadores polivalentes.

Memória — A arte é a discórdia da memória da arte. A arte é 
um palimpsesto de traduções involuntáriamente infiéis. O 
passado é espectral. A memória do espectral anda por aí, muito 
vivaça. (JR)

Mercedes Nuñes  — Historiadora e curadora argentina, cujas 
exposições são comentários de obras de arte inexistentes, em 
boa parte inspirada na leitura de obras do escritor milanês 



Giorgio Manganelli, em particular os livros Nuovo Commento, e 
Pinocchio: un libro paralelo. Inspirada nesta última obra literária, 
Mercedes Nuñes tem vindo a publicar uma História paralela del 
Arte, estranho texto entre o ensaio e a ficção se focam em 
aspectos da história arte e na personalidade de artistas que não 
atiram a atenção. É uma história fisiológica em que a figura 
central da História de Arte é a própria escrita e a relação entre 
narração/exposição. Nuñes tem um gosto extravagante pelos 
detalhes que é acmpanhado por uma investigação de textos 
extravagantes de artistas, notando o modo o como os interesses 
dos criadores são muitas vezes muito particulares, pouco 
elevados, longe dos dispositivos de selecção e legitimação. Para 
Nuñes é também importante fazer incursões em "más obras de 
arte" e perceber o que é que falhou nelas, e o que faz bulir os 
artistas. Só assim se descortina a face oculta da arte, onde a 
mesquinhês grassa, onde a experimentação resvala para o 
descalabro e onde a graça aflora em pormenores desdenhados. 
É curiosa a sua concepção de Museu como labirinto (vêr a 
entrada Museu).

Merdória – Utopia escatológica criada pormenorizadamente 
por F. Brito.

Metacatástrofe — Reconstrução natural do estado paradisíaco 
sem nenhum esforço. O que está para lá das catástrofes ou das 
morfologias. Pulsão desfragmentaria. Provavelmente o mesmo 
que criatividade.



Meta-curador  — É o artista que faz arte sobre a curadoria e 
sobre as questões curatoriais (como Sara e André). É uma 
meta-arte em segundo grau. Cria fluxos curatoriais como 
possibilidade de expandir conceitos, operações, modos de 
expor, formas de interacção com públicos, etc. Para Rindpest 
The new art is the design of meta-curatorship.

Métis – Inteligência prática, astúcia, engenho, perícia. O 
Ulisses da Odisseia é o modelo da polimétis. É a Métis que 
pro-voca o Kairós. Porém a perícia sem o Enthousiasmous é 
algo de virtuoso e ôco.

Meta Curatorship Museum, a Long History of Faking — 
Pequeno volume sem autor expresso, da editora sunyata, com 
campa a parodiar as de Obrist, que traça um pequeníssima 
história da fraude através de entrevistas imaginárias curtas e 
aforismos.

metacuratory — Publicação dedicada a vários artistas 
coordenada por Pierre Delalande e John Rindpest, sob a égide 
do estúdio art & risk.

Meta-documentalismo — Atitude de conservação de actos 
efémeros levada ao extremo. Têm tendência a documentar 
todos os actos da vida, em particular os actos de documentação, 
de documentação de documentação, e por aí adiante.



Metaforistas — Grupo de artistas que valoriza a metáfora em 
detrimento de conceitos e defenições. Os seus percursores são 
Emanuelle Tesauro, Baltzar Gracian e Nietszche. Fazem obras 
de arte onde as palavras são determinantes na sua relação 
para-alegórica com imagens, e consideram, como Borges, que o 
número de metáforas significativas é limitado. Determinante 
para eles é um recente livro de Marc Fumarolli, Le Livre des 
Métaphores.

Meta-modernismo — Reclamam-se de origem pessoana e 
consideram que a sensação é a base de toda a estética, seja nas 
sensações "puras", sejm nas nebulosas sensações que provoca o 
pensamento mais retorcido, seja na interface entre este ou 
outros tipos de sensações. Enquanto meta-modernistas (e ao 
contrário dos post-modernistas) aceitam tanto as grandes 
narrativas como as micrologias e os caprichos. Preferem a noção 
de jogo e regra (como os Oulipianos) ao caos, à ironia e à 
paródia, processos que, no entanto, não excluem localmente. 
"São as regras que provocam os ismos, é a cartografia das regras 
que nos possibilita escolher o maior número de possibilidades", 
escrevem.

Metamórfico — É um animal mítico que por mimetismo se 
transforma completamente em outros, para não ser notado. A 
sua forma original nunca existiu.



Metamorfose — Mimese de mimese. Toda a diferença implica 
um juízo metamórfico. Toda a metamorfose é a evidência de 
diferenças. O metamórfico precede as formas e não se adequa a 
nenhuma forma. «Antes de tudo (mesmo antes do antes) era a 
metamorfose.»

Metamuseu — Museu dos Museus. Um enorme Museu, nos 
arredores de Dresden, contruído em 2005, que contem dentro 
de si vários museus, que por sua vez contêm micro-museus e 
nano-museus. É um museu sobre museologia, Curadoria e 
teoria de museologia e curadoria. Ocasionalmente tem obras de 
artistas sobre estes temas.

MÉTIS/AEON/ZEUS/OUTIS —

Micrónio — Um filósofo (ou animal) que foi condenado a 
reduzir-se indefenidamente. Nunca desaparecerá apesar de ser 
mais pequeno que a mais pequena das microparticulas. Em 
determinados textos cabalistas Micrónio é o próprio Demiurgo. 
No Ínicio ele ocuparia todo o espaço. Só a sua redução 
permanente possibilita a sobrevivencia do Mundo. Para esses 
mesmos cabalistas o Mal só se explica graças a Deus ser 
infinitamente pequeno.

Miguel Amaral Cunha — Nascido em 1953 em Lisboa e 
formado em Direito pela Universidade Católica, acumula o seu 



trabalho de investigador na Polícia Judiciária, com a actividade 
de artista e curador, como se tivesse uma vida tripla (é também 
coleccionador de carros antigos), com matizes muito diversas. 
A sua temática favorita é a investigação policial do Édipo 
Tirano, escrita por Sófocles. Em qualquer área de investigação, 
quanto mais a fundo investigamos os outros, mais somos 
culpados. A curadoria permite deslindar os artistas como casos 
a roçarem frequentemente o crime — ecreve no catálogo da 
exposição retrospectiva de Sérgio Lima. Recaiem sobre ele 
suspeitas de corrupção.

Miguel Manassa — Nascido em 1955 em Vila Velha de 
Rodão. Este militante da velha teoria de recepção editou na 
INCM os volumosos: Das Orgias Analíticas ao Pudor Poético e o 
Recepção e Irresponsabilidade.

Mikhail Vochenko —

Mike Manolo —

Miki Kono —

Miki Strogatz — Cresceu no típico ambiente intelectual dos 
académicos bostonianos, mas o seu caracter soturno, 
alimentado pela leitura dos românticos, de Poe, de filmes de 
terror e de digests budistas, afastaram-no do ambiente familiar. 



Viveu alguns anos no Japão, tendo estudado zen, prática que o 
decepcionou, não deixando de o marcar. O seu interesse pela 
curadoria foi despertado pel arte do West Coast, de Mike Kelly 
a Jim Shaw. Foi graças a eles que sentiu que podia fazer pontes 
entre o espiritual e o disgusting. Strogatz está mais interessado 
nos actos colectivos da cultura contemporânea, na repetição 
vivêncial, nas teorias e vivências da morte, na energia 
pré-autoral, na massa de inexprimível que quer chegar à 
superfície. É um curador que faz a ponte entre o informe e o 
clínico, que vê na arte a possibilidade quer de cura, quer de 
novas patologias. Para Strogatz as patologias do mundo 
contemporâneo são novas possibilidades de vida animal, são 
como o viral, mutações em busca de novas morfogéneses e 
diversidade biológica.

Milena Bihlmann — (Riga, 1981) Divide o seu tempo entre as 
Belas-artes, o Ioga e a Massagem Ayurvédica. Activa sobretudo 
em Praga, Varsóvia e Berlim, assinou várias dezenas de 
curadorias em galerias, museus e outras instituições de relevo 
nos últimos 12 anos. Um gosto genuino pela violência, pelo 
confronto, pela katharsis, pela provocação, associado a um 
conhecimento profundo da Gestalt Therapie, têm levado 
Bihlmann a práticas erísticas, a um trabalho intenso 
(psico-terapeutico-criativo) com grupos de jovens artistas e 
bailarinos. Curou as exposições Shadows after the Storm; 
Motivation and War; The Canon of the Unbeliveble. Criou uma 



afamada residência artística ambulatória, The Movable Eden. 
Vive actualmente entre S. Francisco e Colónia. (Sara e 
André/PP)

Mina Landwehr — Nascida em Hamburgo, 1953, depois de 
uma vida aventureira como globe-troter e autora de livros de 
viagem, encontrou na arte um novo exotismo, e aí se fixou 
como curadora em 1997, desde que reside em Dresden parte do 
ano (a restante continua a viajar). A atitude de Mina é a de um 
felino que observa como se quisesse saltar para cima. O seu 
olhar animal é, de certa maneira, anti-antropológico. Temos que 
devir animais para entender a arte e recuperar a lentidão que 
nos permita entender directamente, quase telepaticamente, sem 
tretas e palermices. A arte entende-se melhor pelo olhar 
predatório do que pelo esquematismo dos conceitos. Para 
Landwehr o papel do curador não é de modo nenhum explicar, 
tarefa servil e prosaica, mas narrar, encantar, transmitir modos 
de sentir e de empatizar. Considera que o mundo tecnológico 
de pouco adianta: nunca abandonamos verdadeiramente o 
mundo analógico, dado que tudo é filtrado pelo corpo e o 
corpo em nada é digital.

Minotauro — Para além das inúmeras variantes do velho mito 
há 2 autores do século XX que encarnam a figura do 
Minotauro: Picasso e Borges. Para Picasso o Minotauro é a 
força cega da sexualidade, las ganas que fazem mover o 



impulso criativo-destrutivo da pintura, o inextricável elemento 
libidinal-sacrificial. A pulsão erótica semeia não só destruições 
de outros em seu redor, como é em parte auto-destruição. 
Picasso aproxima-se de Freud, e para ele a ansiedade e o 
mal-estar são também a sua (não-)resolução pseudo-trágica — 
o Minotauro é o emblema móvel que se sobrepõe à tragédia, a 
cúmplicidade entre as forças ctónicas cretences e o engenho 
ateniense, entre o visceral e o humorístico-ardiloso (a Métis). 
Para Borges, onde o filão sexual parece estar controlado e 
quase suprimido, o destino é a cegueira bibliotecária, o 
tecer/entrançar labirintos, o explorar a demencialiudade 
humoristica doa aradoxos , do infinito e da lógica combinatória. 
A aparição teórica e prática do Minotauro no mundo 
homeostético e conceptista é recorrente devido a esta dupla 
herança e as variações do mito são inúmeras. Dou três 
exemplos menos conhecidos: a) A manhã alvoraçou-me. A 
algazarra de gritos percorria o palácio. Um touro entrara na 
biblioteca e dera marradas em quadros... Falo disto como uma 
coisa pitoresca para desviar atenções, ou de uma fábula 
demasiado velha com talvez Zeus por protagonista, mas todos 
nós sabemos que as bibliotecas são labirintos e que neles só 
faz sentido a força obscura a que teimamos chamar Minotauro. 
Um criado subiu para cima de uma mesa e cravou um golpe 
mortal no bicho que se enfureceu e destruiu meia biblioteca, 
manchando inúmeros manuscritos, até se esvair como uma 
perfeita vítima. (in Canário) b) Tendo pernoitado no Labirinto 



viu as paredes cobertas de graffitis ridicularizando o 
Minotauro. Que se foda a economia! Minotauro é a imagem 
violenta da incontinência sexual. Chegas ao centro do labirinto 
e vês a criatura morta no chão envolvida por serpentes. Morto, 
inerte, mas com o sexo erecto. Sabes que é da carne do 
Minotauro que depende a tua sobrevivência. Cortas as partes 
mais suculentas da criatura e vais solitário pelos corredores 
em busca de uma passagem para o fora. Tens tempo. Podes 
aprender inclusive a lamber o labrinto. Com o sangue 
marcarás passagens onde já estiveste. Tomarás notas nas 
paredes onde estarão firmadas hipóteses. Não tens espírito de 
arruaceiro. Consegues chegar cá fora. Chove. Deixas o que te 
resta da carcaça da criatura. E corres exaltado a adorar as 
nuvens negras. (in Aviação). c) Sim, é bem provável que 
alguma vez tenha morto esse famoso Minotauro de que as 
crónicas tanto falam. Há dias em que tenho alucinações e sinto 
cornos a crescer e o meu corpo transforma-se no corpo de um 
touro. Tudo isto é pouco mais que um estremecimento! Num 
relato que me chegou descrevem a cabeça do monstro 
degolado, com olhos lapis-lazúli caídos por terra, girando… 
Uma criança aproxima-se do cadáver, põe as mãos no chão e 
faz uma massa do sangue ainda fresco misturado com terra, 
uma massa vermelho-acastanhada e húmida. Lança essa 
massa sobre a face, cobrindo-a completamente. Com os dedos 
abre primeiro dois buracos, no sítio dos olhos. De seguida 
traça uma linha para a boca e dois buracos para o nariz. A 



terra seca agarrada à face. A criança recolhe as esferas 
lápis-laxuli e abandona o palácio. Lá fora é recebida como um 
deus. Nesse mesmo dia matam-na. O monstro que fora 
degolado é embalsamado. De seguida colocam-no numa barca 
e segue pelo mar. Certos povos, de ilhas distantes, diz-se, 
recolheram-no do navio e veneram-no como o Touro que gerou 
o mundo. Conta-se também  que Plutão, o deus dos mortos, o 
acolheu, e que é seu grande amigo. Passam os dias a jogar 
xadrês. (in contos vários) São de salientar os episódios com o 
Minotauro no filme Pandemos, e a inversão de que Ariadne 
exerce sobre ele, ao incorporar em si a máscara de Minotauro, 
tornando-se ela a predadora em perseguição. Uma curiosa 
variante para reflexão, assim como o aparecimento das várias 
figuras da Minovaca na exposição O Riso dos Outros.

Mistura — Para não ser excessivamente repetitivo misturo-me 
com os outros, ou misturo outros com outros, ou consigo 
mesmo. Também eu, para ganhar corpo, me misturo comigo 
mesmo. Também os copio (à vista), ou os refuto. Mesmo assim 
a monotonia mantem-se. Se quero tornar o aforistico 
romanesco remisturo-me com um ligeiro atraso de texto. A 
redundância torna-nos mais reais. Os parágrafos mais 
compridos dão a impressão errada de que há mais vida, mais 
sentimentos, mais demora. O romanesco é a demora a demorar. 
(PD)



MIXIS —

Moderno/post-Moderno – Sindroma duma época a que todos 
tentaram fugir. O típico post-moderno é aquele que não se revê 
nesta designação. Em 1983 realizou-se a exposição Depois do 
Modernismo que gerou alguma polémica. No primeiro número 
da revista homeostética Filhos de Atila o Manifesto Desprezo 
refere-se ao post-modernismo nestes termos: «OS 
POPÓS-POPS-MODERNISTAS, que são uns rapazes que 
gostam de passar a ferro e para quem afinal a pintura até é uma 
coisa séria (o que constitui um ENORMÍSSIMO CRIME).»

Modess Art Prize — Um prémio atribuído pela Jonhson & 
Johnson, recordando a marca pioneira de pensos absorventes, 
atribuído a artistas feministas com menos de 40 anos.

MOIRA —

MoMTA — Museum of More Than Art

Morte (do autor) — Assim, a seguir ao fiasco da morte, ao 

fiasco de morrermos aos poucos ou depressa, ou mesmo antes 

de terem dado por isso, segue-se o fiasco, o duplo e triplo 
fiasco, da morte do autor, que pode arrastar com ela, por 

empatia, a morte de uma tribo imprescindível de personagens, 



com penachos e vestidos garridos passados a ferro com esmero. 

Como personagem, confesso-o, não me apetece nada que o 
autor se vá embora. (Autobiografia da Heteronímia)

Mozart — No mundo protestante não se pode ter heterónimos? 

É mais difícil. Preferem a múltiplicação das mercadorias à das 

personalidades. Kierkgaard dilacerou-se na hipótese e sentia a 

inclinação heteronímica no devaneio erótico. De alguma 
maneira o heteronimismo do filósofo dinamarquês seria o 

próprio donjuanismo. E que donjuanismo é esse? O de Mozart 
e Da Ponte. Aquele que se expressa na multiplicidade dessa 

ópera mozartiana para além da descuidada moralidade que a 

época exigia. Porque o que se patenteia no Don Giovanni é a 
multiplicidade de papéis que acompanha a sedução. O prazer 

de D. Giovanni se mascarar de Leporello e o prazer de fazer 
Leporello passar por D. Giovanni para re-seduzir Dona Anna 

como se fosse quase outro. Não há ninguém mais múltiplo que 

Mozart ao dizer, a fazer-se predecessor de Pessoa, que era às 
vezes tudo, outras nada, outras alguma coisa, como escreveu 

numa carta. Mozart tinha na sua música a apetência 
heteronímica, a sôfrega fome de pluralidade, que fazia 

acompanhar de voluptuosidade e camaleonismo. John Cage foi 

dos poucos a aperceber-se disso, dando conta que Bach, pelo 
contrário é apenas uma inofensiva formalidade contrapontística 



ainda espartilhada, sublimada no nervosismo sensual dos trilos. 

Em Mozart a melodia torna-se ave de rapina e querer devorar 
mais mundos que o mundo. (in Autobiografia da Heteronímia)

Músculo Nómada – Pequeno romance Homeostético sobre 
uma espécie de esquizofrenia mimética, ainda por cima 
contagiosa.

Musée à Revendre — Museu revendido em 2010 por John 
Rindpest (antes fora-lhe vendido por Jacques Pastiche), 
inspirado por Marcel Broodthaers. Esta exposição-acto foi 
interdita aos artistas, não encontrou compradores e foi 
destruída. Rindpest tentou vender várias imitações do famoso 
artista belga, como se fossem peças de Museu (Museu dos 
Milhafres, dos Cucos e dos Papa-figos, ou ainda Museu Aviário 
(também conhecido como a Pinacoteca doas Frangos)). Rindpest 
tem tentado, com pouco sucesso, revender alguns museus, e 
criar uma dinâmica especulativa de Museus (em vez de colocar 
obras de arte em leilões, ou na bolsa, prefere fazê-lo com 
Museus). Para Rindpest o Museu legitima-se porque assim se 
autodenomina, e é um bem tão transaccionável como outro. Há 
que criar Museus para os revender depressa. Os artistas deveriam 
criar Museus colectivos em concorrência com os museus estatais — 
vêr Museus de Artista.

Mimo Sabato —



Moda — A revolução social e a moda na holanda são a mesma 
coisa (Manuel Vieira citado por JR)

Multidoxa – Uma opinião babélica, que comporta 
potencialmente várias doxas que são divergentes.

Muscolástica – Disciplina poetico-interpretativa de caracter 
agonistico que pretende dotar os seus praticantes da maior 
elasticidade e força possivel. A musculástica visa produzir 
sobretudo obras-primas musculadas (mas que treta é essa?).

Musée de L'Homeostétique — Museu dedicado ao movimento 
homeostético, suas sequelas e arredores, em Avignon. É uma 
galicisação (e divertida corrupção) do movimento 
homeostético. Os artistas fundadores são Yves, Emmanuel 
Coquille, Ferdinand Grince, Pierre France, Pierre Provence e 
Sandrine.

Museu — O primeiro museu foi o Labirinto. A caverna ainda 
estava ligada aos sonhos e à oposição a um mundo fora: o 
real-exterior-absoluto. O Labirinto corresponde à 
monstruosidade da subjectivação, à emergência do sujeito, e à 
produção arrelampada de um inconsciênte que não existia 
senão na instância animal da predação. É a partir do Labirinto 
que o inconsciênte se vai potêncializar e os deuses encontrar 
um novo papel para além do ritual. Os deuses acabarão por se 



refugiar nas geometrias do labiríntico, porque a natureza, o 
fora, pura e simplesmente, foi desaparecendo. Os deuses são 
aqueles que já só sobrevivem em raras obras de arte, e o Museu 
é o principal local onde se pode aceder a eles, ainda que de um 
modo ténue. (Mercedes Nuñes)

Estamos destinados a mais virtuosismos tipo Lizt? A aplainar 
conceitos em canseira? A metamorfoses depois da morte? O 
Capitão Nemo na cama e com com mais humor, diria: à 
sombra dos budas escapamos à reencarnação.

Museu de L'Ivre — Museu de Arte e Enologia, onde a Arte de 
Beber e Ler é acompanhada da Arte de Ver e Vice-Versa.

Musée Zerø — MØ. Dedicado à Zerologia, a Vazio, ao 
infinito, ao Nemo, à insignificância e ao Amor.

Museus de Artista — Tradicionalmente os Museus eram 
dirigidos por artistas, cujo conhecimento das disciplinas e olhar 
competente, embora parcial, garantia qualidade. Com o passar 
do tempo os Museus foram passando para a mão de 
historiadores de arte, museologistas, críticos, curadores e 
empresários culturais, a maioria deles iletrados visuais, e 
incapazes de fazer distinções qualitativas de imagens. Começou 
a haver algumas reacções de artistas à museologização vinda de 



fora, nomeadamente por artistas ligados ao Fluxus. No âmbito 
conceptista a produção de Museus de Artista, pessoais, 
colectivos, ficcionais, digitais, microscópicos, baratos, é uma 
actividade necessária e natural.

MY — Autodesigna-se como a rede social mais pessoalizada.

Myself Museum — Museu privado de Sandralexandra, 
supostamente localizado em Harvard. É um museu que de 
algum modo existe como evento pseudo-postal, com uma 
dinâmica intímista. Tem na entrada uma obra de arte com uma 
ampliação fotográfica de Walt Whitman.



N

Nacionalistas Ardentes — São artistas estúpidos, alguns deles 
grafittistas. Curtem mesmo é porrada em grupo. Frequentam 
pubs onde bebem invarialmente cerveja. Rapam o cabelo. 
Gostam de cultura suburbana, de jogos de computador e de arte 
digital onde ocarra muita destruição. Alguns foram skaters (mas 
não surfistas, esses betos). Têm cultura de grupo. Fazem 
culturismo, jogam snucker, têm carrinhas velhas a cair de 
podres, jipes esburacados e armas de guerra obsoletas. 
Sentem-se eternos adolescentes. Batem com frequência nas 
mulheres, nos filhos e nos filhos dos amigos (de vez em quando 
vão presos). São tendêncialmente gordos e musculosos. 
Escrevem poemas sobre lutas entre gangs ou claques. 
Encontramo-los em lojas de piercing. São exímios a fazer 
tatuagens. Detestam subtilezas. Não têm paciência. Gostam de 
partir montras e lançar anões.

Nadir Bloom —

Naif — Não sou naif. Sou naifa. E gosto de musas mausonas. 
(RD)

Nancy Nyman — é uma socióloga de origem escocesa nascida 
nas Ilhas Maurícias. Estudou com Pierre Bourdieu e escreve 



regularmente para a Artforum. Publicou em 2011 o 
incontornável Curatorship & Priesthood (a sociological essay)

Narciso Estrela — Nascido em 1953, em Vila do Conde, tem 
uma escassa produção poético-curatorial (porque é um 
devaneador!), sendo um Poeta-Curador, e não Poeta e Curador 
ou Curador que também faz poemas. Estrela é um 
duchampiano-bolañiano — apropriacionista com um toque 
Roubaud. Sente-se tentado pelas matemáticas, pela 
combinatória pura. Como quase todos os curadores na esteira 
de Obrist as suas referências são Oulipianas. Gosta de escritores 
como César Aira — utiliza as teorias de Aira para justificar o 
seu vanguardismo narrativo dada-pop, e gosta da ideia de "fuga 
para a frente", de deixar as coisas inconclusas quando se chega a 
um cul-de-sac, de assumir o desleixo ou falhanço. Muitas das 
suas curadorias são pequenas novelas experimentais. Tem uma 
relação bizarra com a académica, poetisa e crítica Rosa Maria 
Martelo, sendo popular a sua frase: Entre mim e a Rosa Martelo 
há uma falta em foice

Narrador — Un Dieu Paien, c'est, para exemple, un narrateur 
efficace. (J.R.)

Naughty Not Me — Primeira obra filosófica de John Rindpest, 
escrita em 2004 no âmbito do Explicadismo. Esta obra foi 
publicada em português no livro Pandemos, em 2013, 
(Documenta) como Maroto Não Mim, e mais tarde editada 



isoladamente pela Waf Books, subtitulada an explainist 
philosophy. É a base de um ateísmo barroco.

Nazis Pseudo-anarquistas — citam Stirner, Nietszche e o 
Banqueiro Anarquista. Para se libertarem das tiranias sociais e 
das tiranias dos outros tornaram-se "investidores" frios e 
ociosos, capazes de qualquer golpe. Gostam do luxo, e andam 
rodeados de putas eslavas e magrebinas. São cinéfilos, compram 
arte e têm alter-egos de acção que, em certos casos, são 
assassinos, "injusticeiros". São um pouco como os vilões que os 
super-heróis combatem. Na vida normal são filantropos um 
pouco tímidos e escrevem crónicas moralistas nos jornais e 
semanários. São artistas essêncialmente amadores ou autores de 
romances cheios de monólogos filosóficos.

Neartoid (ou Neandertoid) — Artoide no seu estado inicial, 
glorioso. Ou, artoide, no seu estado final, glorioso. Entenda-se 
por artoíde o artista que é objecto de estudo na economia do 
artista desconhecido.

Neo-futuristas — Grupo onde domina a vertigem, os 
video-jogos, as batalhas tecnológicas. São destruídores de 
ruínas e Museus — convictos bombistas. Ascetismo e muito 
machismo ("a inquestinável inferioridade da mulher e do 
paneleiro"). Alta velocidade, carros desportivos, aviação, 
bombas, misseis. Também gostam de carros antigos. 
Organizam concertos barulhentos. Frequentam Macdonalds e 



pizzerias tecnológicas. Gostam de musica de vanguarda 
(Stokhausen) misturada com Heavy Metal. Fazem filmes com 
excesso de efeitos especiais. São víciados na última tecnologia e 
destroem as penultimas novidades ritualmente com explosões e 
queimas. São militantemente anti ecológicos. Vivem em 
últimos andares de arranha-céus (em lisboa é nas 
Twin-Towers). Alguns suicidam-se espetacularmente.

Neo-liberais Cultos — Gostam de Koons, Julião Sarmento e 
arte abstracta americana muito clean. Sentem a influência de 
Baldessari (fazem obras com muitos painéis). Pintam e 
escrevem cenas pornográficas em que as mulheres são 
avacalhadas, fazem amor com porcos e bodes. Têm algum 
sentido de humor negro. São ricos. Compram arte para a 
destruir. Consomem drogas e organizam orgias com 
adolescentes. São stressados e estão sempre a falar da carreira e 
de quanto ganham nos negócios. Têm filhos em colégios 
internos e mulheres obcecadas com a limpeza (que compram 
muita roupa e perfumes caros).

New-Gaia — Também conhecida como Gaio. Transformação 
da ideia dolorista das mitologias ligadas à terra-mãe em alegres 
mitologias fundadas no alegre terreno-pai.

Nicolao Santini — Santini abandonou o curso de engenharia e 
estudou desenho e pintura na Academia de Brera, nos finais dos 
anos 60. Liga-se, sempre com um certo mal-estar, a diversos 



movimentos vanguardistas. Faz exposições à porta fechada, 
para as quais só convida íntimos, em locais como igrejas, 
fábricas abandonadas, ruínas. Tem uma concepção 
entusiastica-orgástica do acto artístico. Começou por pintar 
"orgasmos de deuses". Inicia séries que deixa a meio, 
considerando que o místico é o inacabado, e que o místico que 
se auto-designa como místico é um bluff. Tudo o que dissermos 
sobre esse assunto volta-se contra nós. Mais recentemente tem 
insistido na animalização dos jogos de linguagem, na 
ferocidade das obras de arte, e no caracter cínico do 
simbolismo hermético. É um programador de obras que teme 
concretizar, insistindo em deixá-las ligeiramente desafinadas. 
É um artista voluntáriamente dessíncrone de qualquer época.

Nilson (Galeria) —

Noémia Lança — O seu trabalho incide sobre situações da vida 
que evidenciam a transformação do ressentimento em paródias 
e exuberancia.

Noémia Malanga — Nasceu no Recife em 1969. Estudou 
fotografia, roteirismo e cinema. Viveu em Roma nos anos 70 
trabalhando em montagem cinematográfica. Resolveu ser 
curadora após ter visto a exposição Avant-hier, de Godard, no 
Pompidou. As suas montagens de exposições são dinâmicas,  
múltiplas, cinematográficas e stokausticas. Gosta 



particularmente dos projectos cageanos, como rolywholyover, e 
imagina o que seria uma exposição se John Cage fosse 
realizador. No entanto evita perder o rigor das imagens e o 
gosto por certo vazio, o peso da história europeia a esmagar o 
seu tropicalismo, e o lado informal, com cerveja e quibis. 
Noémia tem uma visão de feminisação neo-paleolítica, do culto 
da fecundidade criativa da mulher, que coincide com a sua 
libertação na revolução digital. Está a preparar um projecto 
intercontinental megalómano sobre artistas que trabalham a 
partir de filmes.

Noody's Gallery — Galeria detida por uma congregação de 
fundos de investimento.

Nowhere Press — Pequena editora que entre 2018 e 2019, 
pouco antes da pandemia, publicou os seguintes livros: Painting 
for a while de Jorge Judas; Next Postcards, de Sandralexandra; 
Details of God, de E. Cristo; Zen Zaoum de Nakama Kontusa; 
The Last Mother, de Rosa Davida; Easyness, de Bernardette 
Bettencourt; Index, de John Rindpest; Brain Movies, de 
Augusto Barata; Show of Shadows, de Pierre Delalande, Denials, 
de Fabiana Sorrento; e Luggage Birds, de Marx E. Nest. A 
editora teve que fechar as portas durante a crise.Os exemplares 
vendidos são raros.

Non farum Putorum – Grupo parahomeostético que integrou 
em 1984  Proença, Portugal, Francisco Ferro, Pedro Silva Dias 



e Filipe Alarcão e que assim se auto denominava. Acabou por 
nunca fazer nada.

Números Homeostéticos – Os Números Homeostéticos são 
um ramo da matemática que se baseia na divisão do zero. A 
equação 0/2= 3 foi brilhantemente (e logicamente) resolvida 
por Fernando Brito na conclusão de que 6=0. As matemáticas 

homeostéticas também admitem um número, o Θ, que resolve 
idealmente equações sem resolução ou contabilidades 
fraudulentas.

Nunzio Leone — Fotografo siciliano com uma obra eivada de 
geometria, com enquadramentos rigorosos, fortes contrastes, 
ritmos recorrentes, e uma surpreendente dimensão telúrica.  
Nascido em 1949, tem vindo a trabalhar directamente a partir 
da Ilíada, das tragédias de Ésquilo, e de Césare Pavese. Um 
profundo conhecedor da cultura antiga dá-nos a ideia de que a 
luz é uma maldição e de que é a partir do negativo fotográfico 
que o mundo surge em imagens explosivas que o conectam 
com o mundo dos deuses e dos mortos. Para ele os mortos 
querem voltar a ser vivos, e acredita numa ressurreição ateia, 
sem religiões, no regresso dos filhos mortos em combate ao 
regaço das suas mães. Essa linha de combate por uma vida 
mais viva, forte, ou como ele diz, do peito, tem causado um 
grande impacto e surge como um autor alternativo às linhas 



popistas e neo-conceptuais. Em Leone tudo é duro, áspero, 
certeiro e elipticamente solar.



O

Obdulia Paz — Nasceu em Cáceres. Conheceu Wolf Vostel 
quando era nova nos encontros do que viria a ser o Museu 

Vostell em Malpartida de Cáceres, o que a levou a interessar -se 
pelo Fluxus e pela noção de dé-collage. O acaso, o desastre, as 

formas aleatórias de produção de sentido e non-sense, um certo 

gosto pelo rústico, a admiração por Luis Buñuel, e a ideia de 
que o que efectiva o curador e o artista é o modo como este se 

revela documentando-se, fazem de Odulia Paz uma curadora 
desinibida, pulsional e sistemática ao mesmo tempo. Directora 

da revista Barruecos, Paz é também a principal promotora das 

Grandes Caminadas Curatoriales, encontros-peregrinações, 
itinerários artísticos muito semelhantes aos itinerários 

religiosos dos Caminhos de Santigo. 

Obsolet Museum — Um Museu dedicado ao anacronismo, à 
obsolescência, ao inadequado, ao falhanço, às grandes obras e 
invenções que por qualquer motivo passaram ao lado da 
história.

Obra — Uma obra é uma obra. Filhos são sobras. (SS) 



Ocasionalismo — Movimento de âmbito literário criado por 
José Segarra e Pedro Proença em 1978, do qual subsistem uma 
série de narrativas escritas a meias e alguns textos doutrinários. 
A importância dado ao Acaso e o impreevisível, é a sua 
príncipal característica, embora não seja muito original (os 
dadaístas e Cage já o tinham feito). É no seguimento do 
Ocasionalismo que surgirá o Movimento Neo-Canibal, a 
Homeostética e a pleíade de movimentos e tendências 
semi-clandestinas que continuam  emergir deste filão.

Odos — O caminho que leva Parménides. O caminho que 
desce é o mesmo que o caminho que sobe — catabáse e anabáse 
são identicos.

Ogre Poeta —Autor do poema ROSA EXTRAVAGANTE. 
Escreve bêbado e pouco mais. É triste e conscêncioso. Tem 
esperança que alguém faça uma tese sobre ele.

Oka Trika  —

Olaf Thornvald  — É um artista bio-teórico e um compulsivo 
escritor de romances policiais e de ficção-ciêntifica que se 
passam num cosmos sujo, frio, e à beira do fim, com centros 
comerciais degradados e parques de estacionamento perigosos. 
A sua arte visa o reciclar das questões e instaurar o 
eco-questionamento; uma ecologia dos co-sujeitos (dado a 



pluralidade deles); a diluição na outridade na comunidade, 
devindo "outro"; a programação desprogramada das aventuras; 
a utilidade dos falhanços amorosos; a escultura espontânea de 
si e o sucesso sustentável. Vive actualmente na Baía e é 
companheiro da cantora e compositora baiana Célia Solúvel.

Olavo Lins  — Nasceu em 1946 no Recife,  Pernambuco. 
Considera-se um missionário do ateísmo e da 
desmaterialização da arte, assim como um activista do combate 
ao mercado (telefonou várias vezes a Bienais de Arte e Feiras 
na América do Sul, como anónimo, a avisar que colocara ali 
bombas) andando vestido de guerrilheiro dos anos 70 com 
boina de Che Guevara. A sua missão tem consistido em desviar 
artistas post-modernistas, popistas tardios e pintores 
tradicionalistas para uma arte empenhada e em guerra aberta, 
sem concessões e inflitrações, com o sistema hiper-capitalista. 
Diz que "as piores putas foram os simulacionistas, os 
seguidores de Koons e de Damien Hirst. Há que regressar à 
santidade dos artistas Fluxus e aos conceptualistas mais puros". 
A sua atitude radical foi-lhe valendo de alguma estima pelo 
sistema. Últimamente encontra-se deprimido, não sai de casa, 
cheira muito mal (é uma característica assinalável) e tem tido 
visões místicas.

Oldman Sex Gallery — Galeria especializada em artista velhos 
e consagrados, e maravilhosa máquina de lavar dinheiro.



Olga Tambelli — Nasceu em Mântua, 1948. Foi educada num 
convento e estudou teologia em Roma na Universidade 
Pontifical São Tomás de Aquino, tendo publicado uma 
dissertação sobre O Espaço em Aristóteles e a sua influência na 
escolástica. Abandonou os estudos eclesiásticos, e começou a 
escrever sobre literatura filosofia e arte (no circulo milan|es de 
Agemben), tendo nos finais dos anos 80 escrito com 
regularidade para a edição italiana da Flash-Art. Tem 
organizado exposições em torno da religião e do erotismo, 
como Libido Conventuale, e Il Nulla Sessuale.

Olivia Manzoni — Irmã do artista Piero Manzoni que enlatou, 
antes do irmão mais novo, sangue menstrual e a que chamou 
"Menstrualitá d'artista".

OM — Oblivion Museum, e, simultaneamente, o Museu dos 
mantras. Um Museu dedicado ao "estar presente" e ao 
Esquecimento, esse grande esquecido. É um museu paradoxal e 
dos paradoxos.

Omero Pistis — A sua obra tem-se centrado na intensificação 
do martírio dialético e na noção de qause-incompleto. No seu 
trabalho são evidentes as estruturas de montagem 
cinematográfica que acentuam a sensação de paranoia.



Onanismo — O indisciplinador de almas é um masturbador, e 

um heterónimo dá bem conta do recado. É o que diz o Reis, o 
recatado Reis que deixa a Lídia sossegada ou em pulgas, Reis o 
bissexual, o que discretamente enlaça e desenlaça porque há 
outrem nos arredores. E Pessoa confirma-o. Reis, que é pródigo 
em passar camisas a ferro, tem uma teoria que generaliza esse 
impulso, no fundo romântico, contemplativo, à Walter Pater: A 
literatura moderna é de masturbadores. A modernidade é 
onânica, machista, insistindo em retirar de si o máximo prazer. 
A modernidade, no fundo, especializou-se na metáfora 
demiúrgica de fazer surgir o mundo ex nihilo, do chapeuzinho 
do mágico. Nunca o discurso demiurgico foi tão claro como 
nos modernos que fingem acreditar que tiram tudo de si 
mesmos, ao contrário dos antigos que copiavam, que tentavam 
entender o que se passava ali à frente e não tinham a pretensão 
patética de que o mundo nascia de uma performance tão 
atabalhoada como encher de tinta um papel ou uma tela a partir 
não se sabe bem de quê. (in Autobiografia da Heteronímia)

One Million Dollar — Nota gigante criada por John Rindpest 
e de valor impressionante.

Ontogenia — Teoria em que as teorias engendram estados de 
coisas que sempre existiram mas nunca foram evidentes. Etapas 
de formatação estruturante de um organismo emergente.



Orgão-Humano/Homem Torrada — Personagens de poema 
homeostético tardio, admiráveis pela sua estúpida 
inconsistência e estóica capacidade de permanecer vários 
minutos numa torradeira.

Orgasmo Carlos — No site do realizador/compositor Bruno de 
Almeida encontramos estas palavras: Orgasmo Carlos is an art 
collective satirical group where all members participate with art 
works that are not signed. The membership is a mystery but the 
physical image of Orgasmo Carlos himself is played by Manuel João 
Vieira, a.k.a Lello Universal, Lello Minsk, Lello Marmelo or Elvis 
Ramalho. Suspected members include the artists Pedro Portugal, 
Pedro Proença, Fernando Brito and filmmaker Bruno de Almeida, 
although no one can confirm or deny the existence of such a group. 
Orgasmo Carlos himself can not confirm his own existence. No site 
da ZDB esta: Orgasmo Carlos é um colectivo que expõe numa 
perspectiva anti formalista, pluridisciplinar, redentora e apologista 
do caos criativo. Similar ao movimento oriundo da fumaça dos 
cabarés, sem espaço para a mesmice, para o lógico e para a 
conformação, questionando as construções dos valores e princípios, em 
especial os artísticos. Orgasmo Carlos, qual premonitor da 
decadência dos valores políticos e filosóficos, assume uma estratégia 
de construção de um universo próprio assente no eclectismo de 
referências. O Mundo Maravilhoso de O.C advém de um colectivo 
de “fazedores de arte” orientados por Orgasmo Carlos, figura 
fantasmática, cuja máscara pública é a figura do Presidenciável 



cantor e pintor Manuel João Vieira. Esta mostra engloba pintura, 
instalação, fotografia e escrita, com um resultado formal 
absolutamente divergente. Por fim, no site do artista Manuel 
Vieira encontramos uma biografia mais concreta: O pequeno 
Orgasmo Carlos nasce em Budonga, ex áfrica central portuguesa, um 
pouco acima do mapa cor-de-rosa, educado por uma cabeleireira 
originária da então Lourenço Marques e por um pastor alemão de 
nome Ratzinger. Desde menino que se concentrou na difícil 
disciplina da canastra e da sueca, com simpósios de ping-pong e 
cursos de guitarra por correspondência, até abraçar a arte 
contemporânea quando se muda para Cuba, Alentejo, nos salesianos 
locais. É mal compreendido pelos padres, que insistem em que 
pratique formas mais convencionais de pintura, nomeadamente 
ilustrações da vida dos santos e aguarelas de cariz sexual explícito 
envolvendo crianças e bispos. Aos doze anos decide tentar o tudo por 
tudo e foge para a terra do seu avô paterno, no Xóxó Central, estado 
do Paratiba, Brasil, onde se corresponde com os intelectuais do 
momento, como Donald Cuspo, Bourdieu, Durkheim, La Fontaine, 
B. Roussel o boneco dos pneus Michelin, entre outros. Nos anos 60 
estuda em Lisboa, na cidade universitária. É uma senhora mas 
julga que não é. Paga os seus estudos a cantar (situação onde não 
consegue disfarçar o sotaque brasileiro). O seu hobby é o futebol de 
praia. Nunca é preso porque nunca tira a camisola do Brasil. O seu 
maior problema é o de confundir o passado com o futuro. Quando 
está a falar com os colegas da faculdade está sempre a dizer que 
depois , no princípio do ano vai haver o exame e que a festa do fim 
do ano lectivo foi muita gira. Diz “ de amanhã para ontem” e “de 



ontem para amanhã”. Outro problema: em vez de fugir da policia de 
choque, corre em direcção a esta, o que provoca uma certa estranheza 
e mal estar, tanto entre os estudantes como entre a própria policia de 
choque, tanto mais porque ele grita para a polícia “fujam, fujam, 
quando corre em direcção a esta. Estas alterações de estado em que a 
mãe de O.C se torna no seu filho inexistente ocorrem de hora a hora, 
com o som da campainha da faculdade. Como mãe de O.C., é 
virgem, mas como O.C. já o não é. Faz exposições em todas as 
galerias e feiras de arte mais importantes do mundo. Costuma dizer: 
“O ano passado fiz aqui uma exposição. Não se lembra? Quem diz o 
ano passado diz há dois anos.” Participa em todas as bienais, mas 
desencontrado dos anos em que estas se realizam. Mistura as tintas 
com óleo do seu próprio corpo e aplica uma pincelada firme e de uma 
energia nervosa quase ondulatória “mas como é que uma mão faz 
aquilo? — desabafa a imprensa especialisada. Preso num corredor do 
tempo circular, permanece no terceiro ano da faculdade desde os anos 
60, donde aliás nunca saiu. o seu carro é um Taunus 15m, 
permanentemente estacionado á porta da faculdade. Perante estes 
dados (e há outros), Orgasmo Carlos é susceptível das mais 
r a d i c a i s d i v e r g ê n c i a s e s t i l í s t i c a s e d e a s s u m i r 
multipersonalidades e exuberantes biografias, quase sempre de 
exacerbado cariz sexual e um errático masculinismo. Não as 
desvalorizemos.

Orestes Gallery —

ORKHIS/ORKHEIDOLON/EIDOLON —



Ornitorreco — Animal da familia dos ornitorrincos e uma sua 
caricatura. Quando estes o vêem atacam-no até à morte.

Ornitorrinco/Polvo — Animais emblemáticos da actividade do 
movimento homeostético, quer pelo carácter inqualificável do 
primeiro quer pelo carácter múltiplo, totalitário e expedito do 
segundo.

Orson Poldofsky — Autor do livro de artista Sets of Ideas.

Óscar Olivetti — Pseudónimo de John Rindpest que não se 
traduz em obra, mas que contribui, devido à sua diversidade e 
adversidade, ao aprofundamento da obra de Rindpest.

Osvaldo Pancella —

Osvaldo Rego — Nascido em Guimarães em 1980. Licenciado 
em antropologia pela Universidade Nova de Lisboa. Editou a 
antologia Horto de Estéticas Inconformistas

out — Rede social para quem não quer estar in, a dos 
anacrónicos, a dos que gostam de estar a bobrar à sombra da 
palmeira

Out — Espaço alterntivo expositivo, em boa parte inclusivo, 
que se manifesta em espaços urbanos amplos.



Outros trópicos (novela) — um jovem escritor americano, com 
trinta e poucos anos, vai para Paris nos anos 80 e tenta imitar a 
vida de Hemingway e Henry Miller. Acaba envolvido numa 
seita religiosa neo-fascista (inspirada nas doutrinas do 
ex-dadaísta Julius Evola) da qual se escapa por um triz. Vai 
viver para o Afeganistão onde convive com Alighero Boetti. 
Morre num bombardeamento Talibã.



P

Palácio Atopia — Plataforma de Criação Contemporânea 
(como se autodenomina). O seu caracter provocador, 
deambulante, errático e irritante tem dado aso a diversos 
boatos. Começou por se inspirar na arquitectura flutante de 
Aldo Rossi, embora não subsista nenhuma imagem da primeira 
versão do Palácio. Os Amigos do Palácio Atopia fazem exposições 
misteriosas em lugares como o fundo do mar, praias na 
Polinésia, igloos e pântanos.

Paleio Letras — Revista de Literatura, publicada pela Fundação 
Hipérbole. 

Panallway – Droga que induz a um estado de Paness 
perlongado.

PAN/PANDEMOS/EROS/APHRODITE — Eros é em 
Hesíodo o primeiro dos deuses que surge como princípio 
atractor e espontâneo sob o pano de findo do Kaos, de Erébo e 
de Nyx. É Eros que permite que os dois últimos possam 
engendrar algo como Gaia e o Tártaro e que o mundo possa vir 
a possuir uma genealogia até hoje. Num fragmento de 
Parménides também é sugerido que a passagem da an-arquia 
do Ser para os caminhos sobre os quais a Doxa se debruça se 
devem à concentração/meditação da deusa (mas que deusa?) em 
Éros. É no Éros que o mundo se banha e constitui: o mundo é 



fremer erótico. No princípio era Eros. Eros também pode ser 
visto como filho de Afrodite, ou de Poros e Penia. Nas teologia 
órficas ele nasce de um ovo e é assimilado a Métis, Protogonos, 
Phanes, etc. É natural que figuras nascidas de ovos possam ter 
um caracter alado. Eros é caprichoso, tanto quanto Afrodite, e 
este caracter errático e imprevisível do Amor, seja Afrodie ou 
Éros, parece, como em Dante ou Camões, mover o mundo. 
Philia é-lhe por vezes idêntica, mas muitas vezes é uma versão 
mais controlada. Finalmente o cristianismo substitui Agapé a 
Eros

Pandemos Museum — Um Museu sobre o Explicadismo, o 
Sexo, a Pandemia e os Mitos. 

Pandoro de Eféso — Autor do sec. IV A. C. que prolonga o 
legado de Heráclito, mas de modo menos obscuro. Há 
aforismos que são concisos quando diz que a mudança é 
indistinta da morte e do sacrifício. Pandoro é muito sensível à 
presença do humano, considerando que palavras e deuses são 
insubstânciais sem este. Compara a reflexão e o exame da 
cconsciência a um homem a fabricar fogo pela auto-fricção. 
Não acredita qu se possa agarrar o Uno e pensar o Todo, só 
agregados, embora estes sejam serpenteantes. Crítica os cínicos 
ao escrever : prudência: quimera de cães.



Paness — Termo que designa a «experiência abstracta da 
totalidade» ou algo que se lhe assemelhe (Deus, Ser e essas 
tretas todas). Como experiência que é, com as suas 
caracteristicas fisicas e fisiológicas, é algo de concreto. Pode-se 
dizer de alguém que está em «estado de paness». O estado de 
paness pode levar ao extase.

Panqueca — Revista artístico-gastronómica, aparentemente 
humorística.

Paola Ceccarelli Gallery —

Paola Stecchini —

Paolo di Lucca — Artista Polverista nascido em Urbino, 1959. 
Caracterizado por uma constante vontade de provocar, de pôr 
em causa o sistema. O interesse da obra de de Lucca reside na 
sua eficácia e no modo como o faz directamente, sem papas na 
língua, referências, ou piscar de olhos. O pragmatismo 
aparenta-o com uma atitude mais americana, mais populista e 
emotivo. É um anti-post-moderno irritado com o jesuitismo 
masturbatório das referências e a diarreia das subtilezas e do 
questionamento. Diz que é como os primeiros neo-realistas, os 
que ainda não olharam retrospectivamente para o neo-realismo: 
"Em todos os rostos assoma uma vez ou outra a violência da 



opressão e a fatalidade da injustiça. Contra ambas nenhum 
conformismo ou desvio no combate!"

Paradoxa — «O paradoxo é constante e não leva a nada. É um 
mal da época.» (M. Vieira) Actividade frequente de qualquer 
membro do movimento homeostétco ainda que sob o signo do 
paradoxo do paradoxo. Por exemplo: «é fugindo que nos 
encontramos» (M. Vieira).

Paraíso — «Harmonia imperfeita e verde» (M. Vieira) 
Dimensão em que os homeostéticos vivem, sobretudo em 
tempos de crise. 

Parahermeneutica — Actividade interpretativa que não acredita 
na autenticidade da hermenêutica. Uma interpretação, à luz da 
parahermeneutica, é tanto mais verdadeira quanto mais criativa 
for.

Pátria — Adjudicada pátria com o fulgor de saber a ranço. (BB)

Patrick Singer — Nascido em Brooklin, em 1977, vive nos 
alpes suiços com o seu S. Bernardo, Bergman. A sua verve 
irónica, sempre à beira de desabar, mas rapidamente 
reequilibrada, é a marca deste curador-performer. São famosos 
os seus passeios com amigos pelas montanhas onde recita 
poemas com tendência para o sublime, e de algum modo, sem 
lhes perder o amor, os avacalha. Um dia Singer falava sobre 



Rothko rodeado de neve, uma plateia de sete pessoas e um cão 
incógnito que os seguira. Quando perorava as gargalhadas eram 
interrompidas pelo esfaimado bicho de pequeno porte. Então 
Singer, visívelmente irritado, e num arremesso, atirou com 
todas as forças o bichano pela ravina abaixo, continuando a 
falar de como o sangue de Rothko se foi solidificando no atelier 
pouco depois do seu suicídio.

Patrizia Bianca —

Paulo Cabrita Manso — Curador. Irmão de Carlos Cabrita 
Manso. Depois de anos a promover jovens artistas e a gerir uma 
agenda pessoal, mudou completamente de direcção 
considerando que a curadoria se devia concentrar nos actos 
finais da vida dos artistas, aqueles que realmente iluminam, o 
meher licht, as últimas vontades e desejos, os projectos 
deslaçados (não os grandes projectos), o anti-carismático do late 
style. Não se interessa por ensinar a glória alheia, preferindo 
encontrar um humilíssimo caminho, sempre vitalista, ante a 
inclinação para a morte.

Pedra — Grande pedra que continua a felicidade bíblica. 
Tiritante na indexada  semelhança. Marés de ganas a cada 
momento. Glória nada excelsa em pé de guerra. Livrai-nos das 
halitoses e dos cut-ups. (JR)



Penelope Murray Gallery —

Pepe Rabin —

Pedro Bento —

Persistência – Só a rememoração criativa reduz os efeitos 
traumáticos de um acontecimento — transformando-os, tal 
como o corpo se transforma — o traumático é o que retorna 
intransformado — não se trata nem de esquecer, nem de 
apagar, mas de inscrever a pujança da nossa visão (que é nossa 
enquanto entreactores e não máscaras singulares) do perpétuo 
teatro da convalescência. (in Anti-Zizec)

Peixe-flor — Quando sai de àgua transforma-se em flor e 
vice-versa.

Paradoxo — o paradoxo é o bengaleiro do Paraíso (PD)

Pedro Portugal — 1963, PT. Especialista em informação visual, 
pintor, escultor, ensaísta, consultor e pedagogo. Co-fundador 
dos movimentos artísticos: Homeostética (1983), Ases da 
Paleta (1989), Etno-Estética (1993), Explicadismo (2007), 
Pandemos (2013), Zuturismo (2017), Arthomem (2018) e 
KWØ (2020). Grande destreza na pintura a óleo de grandes 
dimensões com temas heróicos, mestria na aguarela, lápis de 



cor, instalações e performances de larga escala. Está 
representado nas principais coleções públicas e privadas em 
Portugal e na coleção pessoal da rainha Sonja da Noruega. Fez 
um doutoramento sobre a sua própria obra artística: A Arte Que 
É — A Causa Das Coisas Que São Arte. Vive nas montanhas da 
Serra da Estrela com a mulher e o filho. Tem dois galgos russos 
brancos.

Pesadelos — São animais invisíveis e ridiculos que durante o 
sono entram dentro dos homens para os turturar um pouco.

Perez Padilla — é um artista argentino literalmente onírico. O 
seu trabalho é-nos invisível: são os seus sonhos para os quais 
trabalha ininterruptamente. Regista-os, tenta desenhá-los, cria 
atmosferas propícias, faz sonhos hipotéticamente partilhados. É 
conhecedor da ampla literatura sobre sonhos de Artemidoro a 
Freud, dos surrealistas a Callois, dos índios amazónicos a 
Tabucchi, dos sonhos de sonhos indianos estudados por Wendy 
Donniger às metáforas taoistas. Tem acompanhado as 
investigações ciêntificas sobre o assunto.

Perpétua   Felicidade — A curadora Portuguesa do Dasein 
místico nublado gosta de escrever sobre exposições com longos 
parágrafos tão longos que dá para enrolar a língua. Inventou a 
escrita pastilha elástica pontuada por bilros e fez um 



doutoramento sobre lingerie Chinesa pós-apocalíptica. 
(Francisca Carvalho)

Peter Peng — Nascido em Hong-Kong em 1969, filho de uma 
juíza inglesa e de um artista chinês, Peng é o maestro, desde 
1995, de uma dinâmica artística no sudoeste asiático, entre a 
China, Australia, Coreia, Filipinas, Indonésia, etc. 
Homessexual assumido, é apologista de uma arte forte, de 
sexualidade desinibida, de cruzamento intercultural e de 
radicalismo tecnológico. A vertigem das vivências, a violência 
do quotidiano, a circulação de dinheiro e de poder surgem nas 
suas curadorias associados a tradições ocidentais, como a 
catedral e o museu, seu herdeiro, veículos de uma veneração à 
qual sobra o sado-masoquismo e as estruturas hierarquicas. Em 
Peng tudo é horizontal, de passagem, dançável, plural, festivo. 
Alguém lhe devora todas as subjectividades numa noite sempre 
anterior.

Petra Mayer — é uma artista suiça que no início foi uma 
frenética curadora da entourage de Obrist. O seu trabalho 
consiste em instalações onde são encenadas paródias 
romanescas que des-constroem as práticas curatoriais, os textos 
críticos e os statements dos artistas, assim como as relações de 
todos estos com o mercado e as instituições. Sente-se uma 
parasita dos mais terríveis predadores do art world.



Phaetonletic — Atletismo intelectual que através de traduções 
selvagens e frenéticas (baseadas em conhecidos textos 
mitológicos) trai radicalmente os traduzidos originais.

PHILIA —

PHREN/PRÀPIDES —

PIAM ou Play It Again Manifestos — ou PIAM. Colecção de 
16 pequenas publicações editadas em 2017 por variados autores 
na Waf Books.

Pic — Durante alguns anos tive um fraquinho (uma 

exacerbação?) por Picasso e Picabia, artistas de fases que 
descarados andaram a saltitar nelas, abusando do ketchup e das 
batatas fritas. São artistas que têm em comum começar por um 
"pic" que dá pica. (in Autobiografia da Heteronímia)

Picabia — Custa-me a admitir como conpincha o poltrão do 
Picabia (não o admito nem na insolente inteligência que lhe 
gabava o Ezra Pound), sem azuis nem encarnados, mas dá para 
besuntar com excertos de Lenine em folha de alface uma sandes 
de Groz e ir com a tropa fandanga famigerar paródias às 
canções do Lopes Graça. (JR)

Picassabia — Criador pictórico-literário, extremamente 
provocador, mulherengo e longevo cuja vida coincide com as 



vidas de Picasso e Picabia, mas cuja obra, sobretudo literária, 
mas também pictórica, resulta da fusão dos autores atrás 
mencionados nos exactos tempos em que foram feitas. É um 
fenómeno afim, mas em fusão formal e temática, ao enigmático 
caso de Tolstoyevsky estudado por Pierre Bayard.

Picasso — A obra de Picasso prolonga-se como sombra e ganas 
em João Gafeira/John Rindpest. Após a tradução de algumas 
das suas poesias segundo os próprios princípios de Picasso, não 
só radicais e livres, mas visceralmente criativa e divergente, João 
Gafeira escreveu em 2009 Picasso Mostra a Face Apavorada de 
Elohim, texto corrido (provávelmente uma novela), 
práticamente sem pontuação (se bem me lembro), nesse 
duvidoso estilo de Joyce/Saramago, em que temas bíblicos 
ligados à Génesis, são combinados e referidos com alusões a 
temas contemporâneos como o futebol. John Rindpest viria a 
paginar e redefenir radicalmente esse texto, tornando-o quase 
inilegível (ou muito difícil de ler) em Suite Minotauro, 
publicada digitalmente em 2019, e exposta e publicada em 
tiragem limitada e assinada em 2021. Esta obra incontornável 
de poesia visual neo-barroca (na esteira das investigações de 
Ana Hatherly) é uma espécie de Variações Goldberg com 
técnicas extremamente originais de contraponto visual, 
inspiradas por vezes nas técnicas gráficas de escrita em Picasso. 
Uma edição consideravelmente ampliada publicada on-line 
secciona em trechos de meia-duzia de linhas e altera o nome do 
livro para Elohim Mostra a Face Apavorada de Picasso. Enquanto 



o primeiro livro mostra um deus dilacerado pela máquina de 
escarafunchar paisagens (perdoem-me a alusão herbértica) de 
Picasso. Picasso é aqui devolvido à sua típica anseadade 
creativa-destrutiva, a que não são estranhas imagens 
judaico-cristãs eróticas e pungentes. Num estilo sincopado, 
gráficamente cheio de espços, é a adaptação (por que vias?) 
destes textos, ou do seu espirito, aos temos da novela Budonga, 
e à floresta homeostética, num texto com título aparentemente 
provisório Picassou. Este livro descreve uma misteriosa 
cosmogonia. Eis como se inicia: ah eis a face dos recomeços a 
Serpente / entranhando-se estranhando-se / em faces de mais 
recomeços / petiscando luz tomada aos breves abismos / sorvendo o 
odor em que a àrvore-mãe / assementa a pintura do mundo / mais e 
mais mundo a pintar-se mundo. Por fim ainda temos da dupla 
Gafeira/Rindpest, e dedicado a Manuel João Granés Golçalves 
Vieira, o romance Minotauro no Parnaso (a certa altura defenido 
como uma minotauromaquia picassiana), sobre a vida 
imaginada de Picasso em meadosa nos anos 30, e de uma 
autora completamentye diferente, Rosa Davida, o Romance 
Gertrud Wittgenstein na Caparica onde se dá a Assumpção de 
Picasso (entre outros eventos) erguendo-se para os céus na 
praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa.

Piero Vila —

Pierre Delalande —  Nasceu em Avignon em 1946. Viveu em



Dublin (adolescência) de 1958-1964 e em Thessaloniki (entre 
os 17 e os 20). Estudou na Grécia literatura grega 
contemporânea (Katsimbalis, Ritsis, Seferis, etc.), pela a qual se 
interessou depois de ter lido Durrel e o Colosso de Maurossi de 
Henry Miller, entre 1964 e 1967. Em Paris 1967-72 fez 
licenciatura na Sorbonne. Especializou-se em cultura do sec. 
XVIII e início do sec. XIX  (sobretudo Stendhal) em relações 
entre literatura e Pintura. Viaja para Katmandú (1972-75), 
devido ao fascínio pelo budismo, após se interessar pela vida de 
Nagarjuna. Estuda a arte Tântrica, toma conhecimento do 
Dzogchen, com que se envolve, mas perde a paciência com os 
mestres tibetanos. Vem para Lisboa (onde vive actualmente 
casado com 1 arquitecta paisagista catalã) numa excursão de 
turismo revolucionário acabando por ser convidado para 
professor de História de Arte na Universidade Nova de Lisboa 
(1975 - ?). Fez Viagens a Tokio (1973), Nova Iorque (1986) e 
Cairo (1992) além de outras cidades da Europa. É Pitagórico 
mas prefere a ligeira imperfeição ou desvio às formas perfeitas: 
"uma coisa um bocadinho imperfeita é mais excitante do que 
uma coisa totalmente perfeita — os acidentes que tornam 
imperfeitos têm a sua glória própria que abre para o tempo 
como brecha que escoa da tirana da eternidade." Admira - J.L. 
Borges e J. L. Byars (gosta de os citar juntos por causa das 
iniciais), Nabokov, Beckett, Shaftesbury, Pitagoras, Picabia, 
Wittgenstein, Gertrude Stein, Almada Negreiros, Valery, 
Queneau, Nagarjuna e Longchempa. Delalande faz-se passar 
por um aticista, um aforista conciso, mas também teve uma 



actividade romanesca prévia (ou simultânea) — a novela 
Canário (2007), algumas traduções: Cavalcanti, (Donna mi 
prega — assim como uma paródia) Francisco Manuel de Melo 
(a partir do castelhano), Byars, Cantico dos Cânticos, um longo 
poema falhado chamado Aristóteles no Iraque, uma  paródia de 
Guido Cavalcanti, várias traduções selvagens (The Great Fake 
translation). Encontrou-se com ex-homeostéticos e propõs-se 
editar o Corpus Homeosteticum, a literatura e teoria do período 
homeostético, e a teoria Explicadista. Mas o prejecto foi por 
àgua abaixo devido à falência do editor. No entanto divulga 
alguns fragmentos nos seus blogs. É nesse ano (2008) que 
conhece Jonh Rindpest, autor de um pequeno texto, 
Naughty-not-me, que veio a integrar a Antologia Explicadista. 
Ambos inventam, por um curto momento, o Complicadismo, 
excitados por Kitaj e Batarda. Depressa abandonam este 
género, que lhes é oposto. É John Rindpest quem, no fundo, 
desenvolverá o Complicadismo, primeiro no domínio da escrita, 
com a "novela batardita"/Novela Barata e o Minotauro no 
Parnaso. No blog sublimaquia surge simultaneamente como um 
teórico do sublime e da imaturidade. Como artista desenvolve 
uma obra em que teoriza a utilização do scanner — uma das 
coisas que diz é que "o scanner demonstra melhor que os 
pensamentos não passam de colagens", o que o levará a uma 
prática metamórfica da sua identidade. Expõe em 2018 em 
Évora na exposição O Riso dos Outros e na Galeria Pedro 
Oliveira. Livros publicados: When the artist became a poet (an 
animal) (a plant); Autobiografias; Poemas Nabos; Cage 



Revolution; Conceptual Flirt; Um Museu Ad Hoc — 2017 
(Catálogo Galeria Inês Pereira); As Perguntas Apaixonam?; Como 
me Misturei com um Remix de John Cage 1 & 2; Lego Hegel; Noite 
Finnegada; The Return of the Guillotine; Les Carnets de 
Delalande; Le Bourreau Ivre; Reversements Autobiographiques; Les 
Romans que je n'ai jamais lus; Double Double; Monolgue des 
ombres; Monologues (a book about multiplicity); The Drunk 
Cyclope (viagens); Dionysus Sublimaquia (conteúdo do blog); The 
Paralogisms (from Y to Z again & again). Fez as seguintes 
traduções: Poemas traduzidos do grego (Calímaco, etc.); Poemas 
romanos (Marcial, Petrónio, etc.); As Clépsidras do Ignoto 
(Odysséas Elytis) ; Heráclito e Diógenes; Logos kai mousike (Yannis 
Ritsos). Obra a publicar — Delalande's Live's (edição e notas de 
Rindpest) — [todo o tipo de entradas biográficas do diccionário de 
personalidades conceptistas] — biografias sintéticas de artistas, 
curadores e outras personagens, a sua heptalogia biográfica.

Pietro Salato — 

Pleroma — É o princípio desencarnado e formatante, o que 
domestica as forças através da ontogénese, garantindo uma 
certa estabilidade e homeostase. O pleroma supostamente seria 
pleno e desencarnado, mas na perpectiva aqui abordada é o 
não-pleno e o encarnante. O pleroma cristaliza-se em 
diagramas.



Plotineiro — Autor grego do sec. IV, influênciado por Plotino, 
do qual só subsistem três fragmentos: 1. Esculpe-te como se fosses 
diferentes máscaras; 2. Os nossos discursos serão daqui a muito tempo 
novos; 3. As almas jogam às escondidas com o que olham

Poeta Persa — São 11 pequenos poemas de um anti Omar 
Khayam sob esta designação quase anónima, e o interesse 
fica-se por aí. É uma recusa da sublimação pelo vinho, e uma 
celebração da frescura da agua e da vida concreta. Mesmo a 
poesia é melhor que o vinho: Goza as carnes no poema./Nenhum 
vinho lhe é comparável.

Poetry-Art — Autodenominada Magazine of Unconceptual 
Literature, de que saíu um número em Junho de 2017, editada 
por Pierre Delalande, Renato Ornato, Sandralexandra e Jorge 
Judas. Contou com a colaboração de Rosa Davida e 
Bernardette Bettencourt.

Poliparadoxa — Um paradoxo de tipo especial que gera vários 
paradoxos, contaminando automáticamente as doxas 
adjacentes.

Política — Uma extensão da curadoria (Rindpest)

Polissímios — Género de macacos que no momento da morte 
se transforma em livro. Esses livros, de duvidosa qualidade 
literária, apenas narram a vida onirica de cada um desses símios.



Pop-puristas — Anti-semitas. Detestam judeus e árabes. São 
vegetarianos e só comem comida bio, puríssima. Fazem 
pinturas a partir do quotidiano, hiper-realistas, com esmero 
(hipermercados, passeios junto ao mar, férias em parques de 
campismo, mães com os filhos ao colo). Quando deprimidos 
pintam atentados terroristas no médio oriente, cenas de 
torturas, close-ups de cenas de bondage violentas, cadáveres 
esventrados, retratos de serial-killers e anedotas com líderes 
mundiais. Fazem poemas a partir de títulos de tablóides, ou 
obras poéticas que são palavras cruzadas.

Popular — Apropriados impropérios populares (BB)

Porco de três cabeças — Guarda os portões do paraíso. Há uma 
tribo no centro de Etiopia que guarda um fragmento copta 
onde é descrito minuciosamente.

PORNOECOLOGIA/PORNÉ/OIKOS —

POROS/APORIA —

Poundianos-Eliotianos — Monárquicos, anglicanos, 
estudiosos. Vão à missa ou são pagãos (fazem hecatombes), mas 
interessam-se sempre por coisas antigas obscuras. Embora em 
caracter sejam diferentes, são, cada um a seu modo, 



perfeccionistas. Limam os versos, corrigem insistentemente as 
pinturas e esculturas. Defendem que o fascismo é a tradição 
natural. Além do que é europeu só apreciam os japoneses. 
Bebem vinho moderadamente. Batem nas suas mulheres e nas 
crianças. Gostam de canções, de ópera, de Mussolini, de 
música antiga e de pratos com lebre e caça. São extremamente 
cobardes. Têm relações catastróficas e confusas com as suas 
mulheres, que são a seu modo também neofascistas 
tradicionalistas e requintadas intelectuais dominadoras.

PHYSIS —

Prabhakar Raghavan — Curador nascido em Bubaneswar, no 
estado de Orissa em 1958. Teve uma formação ciêntifica, 
trabalhando em informática em várias cidades do Kerala e 
emigrando para Londres em 1984, onde se fixou e se começou 
a interessar por arte. Conhecido como mulherengo e assumindo 
que recorre por vezes a serviços especializados de sexo, 
tornou-se conhecido como curador de artistas emigrados nos 
suburbios londrinos de origem asiática, caríbe e africana (com a 
alcunha de infocurator). Grande fã de VS. Naipaul, as suas 
exposições e livros entram verdadeiramente nos problemas das 
comunidades, nos conflitos internos e externos, nos dramas 
políticos e religiosos. Para Raghavan os problemas existem e 
são muito concretos, independentemente da dinâmica colonial e 
post-colonial. Para ele é importante mostrar as coisas que as 



elites intelectuais não vêem nem querem vêr. Há muitíssimas 
dinâmicas em jogo que não cabem em simplificações políticas 
nem no caldo das religiões ou da espiritualidade. Há que 
deixar os actores falar sem paternalismos, com as suas raivas, 
as suas vozes. É preciso mesmo ouvi-los sem filtros. Para 
Raghavan o conhecimento ciêntifico é outro dos focos que 
gosta de misturar com a arte crítica dos emigrados: a ciência 
salva-nos da estupidez. Há nos artistas um apetite pelo 
conhecimento ciêntifico. Pode vir mal-interpretado, mas essas 
misinterpretations podem abrir filões extraordinários.

Pretensofagia — Fagia que não se chega a consumar ou que é 
consumada de uma forma falsa, como no célebre anúncio em 
que pescada com cerveja sabe a lagosta. A alimentação do 
futuro (como parte da actual) passa cada vez mais pela 
simulação de gostos através da ingestão de produtos que já 
nada têm a ver com eles.

Primitivismo/maneirismo – A actividade  dos Homeostéticos 
ressentiu-se nas suas obras destes dois termos então em voga 
(cada um no seu género). O que se traduz no caso do 
maneirismo num profundo cansaço das formas (história) e no 
do primitivismo a vontade de uma renovação radical 
(pseudo-a-historicismo). A antropologia que deu um ar de 
legitimidade a estas práticas não é mais do que o exotismo 
camuflado de «ciência mole».



Private Joke —A irreprodutibilidade de certos trocadilhos tem 
a vantagem de se poder contar uma graçola a si próprio, da qual 
podemos espremer o regozijo, e rir na face espectante dos que 
salivam por uma boa piada brejeira, mesmo que em segunda 
mão. (JR)

Proposições — Há proposições cujo efeito é bem mais 
devastador do que outras. (SS)

Prostituição — Há que ser um santo para si de uma forma 
degradada como nos retratos da Cindy Sherman, com a 
abjecção por cenário. Ser um santo para si mesmo, a citar 
Baudelaire para que nos dêem atenção. A hagiografia do 
moderno constrói-se contra si mesma como avacalhamento da 
nobreza da alma que por sua vez imita a auto-degradação de 
Cristo — a hagiografia constrói-se nas notas íntimas, nas notas 
mais escandalosas da intimidade, no glorioso descer ao húmus. 
A prostituição prática, rasca, sem lucro, o dar o corpinho, é o 
que ressalta nas notas íntimas. A prostituição é o que é a arte, a 
sua essência, o seu húmus, e agora a arte, mais do que nunca, 
resolve-se na santidade dentro da prostituição, resolve-se na 
santidade da intímidade. Não se pode ser tudo na intimidade. 
Não se pode ser tudo de todas as maneiras, mas pode-se ser de 
muitas maneiras. (in Autobiografia da Heteronímia)



Protesismo — Consiste em injectar dispositivos ou obras 
alheias a criadores para que estas funcionem melhor, como, por 
exemplo, atribuir a Pessoa a escrita das Singularidades de uma 
Rapariga Loura e lê-la à luz de uma biografia equívoca (como 
sendo um escrito em parte autobiográfico).

Pseudo-Enciclopédia Eunaudi — Existem dois volumes de 
apócrifos desta enciclopédia editados em português, pela 
Imprensa Internacional/Asa D'Icarus  (IIADI) em 1999: o 
Teoria, Novelo, Novela e o Estabilidade/Inestável.

Pseudo-heraclitiano — um filósofo que transformou alguns 
fragmentos de Heraclito através do quiasmo. Suspeita-se que 
seja uma obra de Renato Ornato, que já fizera o mesmo com a 
Teoria Estética de Adorno.

Pseudos – Arrepio persuasivo. O pseudos não é verdadeiro nem 
falso – é o ilusório (apaté) num sentido mais pertinente do que 
qualquer evidência, enquanto instância eficaz. O pseudos é a 
aletheia. O pseudos é a não-ocultação que oculta, introduzindo 
dissimulacros que regeneram as coisas. É o «dissimulacro» 
activo.

Pudor/visibilidade – Num mundo em que já nada é invisível a 
estratégia Homeostética foi a de teatralizar as suas aparições 
através de uma festiva dissimulação de modo a garantir o pudor 
individual.



Pulga gigante — Animal que corresponde à descrição.

Pulverização do Superego em multiplicidades — A inflação do 
ego encontra elementos contraditórios que lhe resistem e o 
“complicam”, enfraquecendo a ansiedade megalómana e 
substituindo-a pela ansiedade do metamórfico – o superego 
pulveriza-se numa multiplicidade de pseudo-máscaras 
(máscaras travestintes que se desmascaram enquanto prazer 
entreautoral)  que serialmente se contradizem, criticam-lhe o 
superego e lhe desautorizam o carácter absoluto, tornando-se 
por fim uma doce guerrilha de diálogos que se externalizam. (in 
Anto-Zizec)



Q

Quark — Revista de Arte fakista, práticamente imperceptível.

Quarto-vivo — Devora objectos quando ninguém está 
presente. Foi especialmente activo num romance policial que se 
lhe referia, tendo o romance sido devorado por esse quarto.

Quietistas — Grupos de artistas que se dedicam à meditação e 
à prática de estados alterados da consciência respeitantes a 
obras de arte. Consideram que a atitude estética mais válida é a 
de recepção não-verbal, e que as obras foram feitas para serem 
lentamente desfrutadas.



R

Ramón Gomez-Palacios — Começou por ser um conhecido 
skater e grafitista. Entre 1989 e 1995 fez o curso de filosofia na 
Universidade Complutense em Madrid onde mais tarde se 
doutorou com uma tese sobre Vattimo e a fraqueza das forças. 
Com a morte da sua avó murciana dedicou-se a uma arte 
submersa, verdadeiramente obscura. Tem vindo a construir 
catacumbas nos arredores de Molina de la Segura, onde escavou 
salas de museus expondo nelas obras feitas com materiais que 
foi encontrando na quinta da sua família. Segue literalmente o 
conselho de Duchamp, de que a arte "must go underground". 
O seu objectivo a longo termo é criar uma cidade-museu 
subterrânea habitada.

Random Essays …or…or…, in a brifecase, (while): — obra de 
Renato Ornato publicada em 2017 na PIAM.

Rapto – O mesmo que abdução. Estratégia criativa de 
apropriação de elementos alheios inserida numa lógica de 
contrainducção generalizada.

Raymond Rogers — O neurociêntista irlandês nascido em 
1952 é o incansável humorista detrás do aclamado The Shape of 
Consciousnes, que faz as pontes entre as obras literárias de Swift, 



Joyce, Oscar Wilde, Svevo e as recentes descobertas no 
domínio das neurociências.

Readymade Museum — Museu exclusivamente dedicado à 
história do readymade, suas controvérsias, consequências e 
usos, mesmo fora do sistema artístico. Por exemplo: a 
ready-madização de qualquer tipo de teoria, ou o mundo 
encarado como um gigantesco ready-made. Quando nascemos 
o mundo é um ready-made sobre o qual exercemos a 
indiferença e o espanto simultaneamente. O Readymade 
Museum ensina-nos a ser espectadores consciêntes e 
intiligentes desse processo perpétuo.

Reboleira — Na Reboleira o humor é uma canseira (JR) 
Rindpest escreveu um livro chamado Porto, Nápoles, Reboleira, 
onde não fala de nem do Porto, nem de Nápoles, nem da 
Reboleira. (PP)

Renato Ornato — Pseudónimo de Carlo Neri, autor da 
Intratabile Estética, do Declínio da Fraude, do Trattato della 
contraffazione del pensiero) todos traduzidos por Francisco 
Xavier para português no fim dos anos 80 (com muita anotação 
e graves omissões), assim como de colectâneas aforistícas, 
poemas e prosas dispersas. Nasceu e estudou em Mântua. Dá 
Estética na Universidade de Nápoles. É o maior especialista 
mundial em Homeostética (vêr o artigo "a meta-vanguarda 
como vanguarda — no coração da Revolução Homeostética"). 



Organizou a edição das obras de Aldo. Editada pela Asa 
D'Icarus e Reditada pela Waf Books.

Rectórica (sic) – Arte escatológica? Escatologia artística? 
Retórica do abjecto?  De certa forma a rectórica foi 
abundantemente praticada quer por Rabelais quer por Joyce.

Regionalismo —Os adjectivos que se podem aplicar à arte cá da 
terra, assim como à terra cá da arte, são "remediada" e 
"irremediável" — uma arte irremidávelmente remediada e uma 
arte remediadamente irremediável. É desta dupla condição, que 
deixou de se desesperar, que nascem as verdadeiras 
obras-primas do remediadismo-irremediadista, do género que 
acabou por ser popularizado (com tanto pentelhismo épico) 
pelo César Monteiro que deus tem. (JR)

Renata Inverno — Há uma série de fotografias

Retournement — Termo que traduz a prática de inversão das 
paródias (o anti-parodismo ou a paródia séria da paródia), ou 
da "tradução" que actualiza as obras. Nesta disciplina as obras 
literárias ou obras de arte são suscetiveis de melhorias ou 
actualizações constantes.

Revisionistas — São artistas ex-comunistas, futeboleiros e 
tauromáquicos. É um grupo desiludido que ainda guarda as 
obras de Marx (cheias de nsublinhados e anotações a várias 



cores) e posters e vidas de ídolos de futebol (em especial uma 
vida enfabulada de Ronaldo como uma espécie de lider do 
proletariado). Vêem constantemente filmes com o Stalone e o 
Schwarzeneger. São os velhos das claques. Passaram a ler Knut 
Hansun, Céline, Pittigrili e Hemingway. Fazem o périplo das 
grandes touradas espanholas em excursões numa carrinha 
wolkswagen vintage.

Revistas — A Homeostética surgiu como ideia de revista, como 
o orgão central do movimento neo-canibal. Foi criada uma capa e 
alguns textos, mas nunca saíu. Saíram sim 2 números dos Filhos 
de Átila durante a primeira exposição Homeostética. Um 
terceiro esteve no prelo, com a colaboração e impulso de 
Fernando Brito, por volta de 1985, e um quarto foi criado por 
Proença e Vieira já nos anos 2000, antes da exposição 6 = 0 em 
Serralves. Paralelamente fizeram-se, mas não foram impressas, 
o Escarro Ilustrado e Homeosthétic. Existiu a ideia de criar um 
zine chamado whynotsneezyne em 2002. Foram desenhados, 
mas jamais publicados, 10 números da revista x-plain, no final 
da primeira década do sec. XXI. O catálogo da exposição 
Pandemos (de Proença, Portugal e Vieira), de 2013, é uma 
revista, assim como o catálogo KWØ (dos mesmos) em 
2020/21. Paralelamente à exposição Pedro Proença imprimiu 
em Março de 2020, em simultâneo, as 12 revistas da KWZero, 
como uma primeira série. As revistas Artfiction, Art in Eurasia,  
Art-Concept, Vegetariana, Quark, Paleio Letras, Metacuratory, 
Flush Art, Tebas, Gato Sideral, J. Elle, Tirésias, Herege, Stress, 



6=9=0, Poetry-Art, etc., são projectos com capa que podem a 
qualquer momento ser activados.

Revolução/Moda - «A revolução social e a moda na Holanda 
não serão a mesma coisa?» (M. Vieira) Na época da moda da 
moda o movimento homeostético investiu na revolução total.

Roger Rouge — Escritor canadiense e autor do triller Pet Shop.

Rhey — Raia que se alimenta exclusivamente de gaivotas. É 
capaz de voar e matar as suas presas asfixiando-as em pleno 
vouo.

Ryan Anderson — Foi por insistência da sua amiga Nora 
Wilcott que Ryan foi viver para a Cidade do México. Tendo-se 
doutorado em Yale com uma tese sobre a poesia posterior a 
Charles Olson, com especial incidência nas obras mais 
experimentais de John Ashberry. Acabou por seguir o filão 
deste último poeta e de Frank O'Hara, tornando-se um influente 
crítico de arte. Foi prolífico a escrever sobre jovens artistas 
mexicanos, actividade que estendeu a outros paises hispânicos 
e inclusivé à própria Espanha, para onde se mudou em 1986 e 
onde encontrou, inesperadamente, um crítico com 
características muito semelhantes, já instalado, Kewin Power. A 
rivalidade entre ambos acentuou o alcoolismo de Ryan, que 
cada vez mais se foi fechando em móteis à beira-mar para 
escrever minado pela melancolia e anotando obsecivamente o 



Under the Volcano de Malcolm Lowry. Deixou crescer umas 
enormes barbas e desviou a sua atenção da poesia americana 
para a novela hispanica recente. A sua fama foi obscurecendo. 
Hoje vive em Ibiza com a dona de um Bar chamado Malapata. 
É curador para galerias de segunda ordem, e o seu estilo é cada 
vez mais consistente, ainda que assolem, aqui e ali, piadolas 
maneiristas ou alusões à amiga Nora, convicta budista que 
entretanto morreu numa peregrinação mal organizada ao 
Tibete.

Rindpest's Lives — Quatro grossos volumes de vidas de artistas 
reais e imaginários escrita em italiano (?) por John Rindpest, 
em resposta à Delalande's Lives que ele anotou criticamente. 
Nesta obra é Delalande que traduz (para inglês, idioma em que 
é fluente, tendo vivido a adolescência em Dublin) e anota 
irónicamente Rindpest, acrescentando-lhe uma pequena Life of 
Rindpest que contrapõe à autobiografia de Rindpest, Zoom. Boa 
parte da obra é compilação de escritos de artistas e uma versão 
livre, menos condensada, das Vidas de Delalande. Muitas vezes 
Rindpest procede a bizarras alterações, a notas cínicas (que são 
refutadas pelas anotações às notas feitas por Delalande). O 
resultado é um livro divertido, com metade dos volumes do de 
Delalande (mas o dobro do peso), onde um tom polémico e 
escarafunchoso sobressai. Interessam-lhe menos as vidas que a 
guerra entre amigos, e as excitadas citações e contracitações. 
Entretanto antevê-se uma edição crítica (em italiano) das duas 



obras cordenada por Renato Ornato, com um interessante 
postfácio de Fabiana Sorrento.

Riso – É a resposta homeostásica (activando reequilibrios 
organicos) de um organismo perante a inquietante 
complexidade que o ameaça.

Rita Anderson — (Manchester, 1972) doutorou-se em estudos 
curatoriais no Royal College of Art em 1999, tendo desde 
então dirigido várias instituições artísticas europeias e 
comissariado várias representações em bienais internacionais. 
(Sara & André)

Roberto Ego — Autor piemontês, ensaista e contista, nascido 
em 1938. O seu livro mais célebre, de 2017, é o Zuturismo 
Sbagliato. Dirige actualmente o Museu Zuturista, o The Zut, e 
tem gerido essa colecção sob a perspectiva da Eco-provocação, 
termo por si criado.

Roberto Ponti — 

Rodrigo Alvarez-Socorro — Nascido em Bogotá em 1961, 
entende a curadoria num sentido integrativo, de uma 
comunidade e indagação ética, numa sociedade impiedosa em 
que os artistas são entregues às feras e ao caos. Vê-a como uma 
dimensão oposta à do cinismo do crítico. Para ele deu-se uma 
mudança essêncialmente afectiva, de entendimento 



comprometido: O criticismo estava apegado à ideia positivista 
de objectividade, de alguém que vinha de fora, que asseverava 
ou descobria. O trabalho do curador é o de atenção 
permanente, lado a lado, sem paternalismos. Alvarez-Socorro 
é pai de sete filhos de quatro mães diferentes. Vive numa quinta 
comunitária a 50 kilómetros a sul de Cali.

Rodrigo Cáceres — Nascido em Campomaior, 1983. 
Concentrou o seu foco na resistência das obras à sua difusão, 
conceptualização e actos curatoriais, a partir do momento em 
que deu conta de que a materialidade e intencionalidade destas 
eram constantemente pervertidas. Neste momento trabalha em 
temas como a surpresa e a ambivalência sexual e genética.

Rony Horny —

Rosa Davida — Nascida em 1957, em Viana do Alentejo, a 
actividade de Rosa Davida tem sido itinerante. De família 
alentejana, por parte da mãe, Irene Benamor (Viana do Castelo) 
e goesa por parte do pai cuja bisavó nasceu em Bandar Abbas, 
uma cidade portuária no sul do Irão O seu Avô estableceu-se 
em Porto Rico nos anos 20, onde viria a nascer o seu pai Lucas 
(1931). Parte da família passou vários anos em Goa antes de 
rumar para Portugal, onde viria a fixar-se, em 1948, em 
Benavente. Irene e Lucas casaram em 1953, e antes de Rosa 
tiveram 1 filho e duas filhas. Rosa cresceu entre Viana do 



Alentejo e Benavente enquanto os pais foram viver para 
Maputo. Em 1973 vem para Lisboa e ingressa no curso de 
pintura na então ESBAL, onde conhece PCR., Ana Léon, 
Rocha da Silva, Fernando Brito, Pedro Calapez, etc.. A partir 
de 1974 a sua actividade revolucionária (sendo do MRPP) 
sobrepõe-se às actividades escolares. Fez muitas pinturas 
murais (como "ajudanta" de Guilherme Lopes Alves). 
Abandona o curso em 1978 e parte à boleia para Paris onde irá 
perder tempo em trabalhos acasionais. No início do ano 
seguinte emigra para Israel onde permanece  dois anos num 
kibbutz, dedicando-se nos tempos mortos à poesia e à 
composição tipográfica (publicando algumas plaquettes em 
hebraico, que entretanto perdeu). Em 1981 vai para Amesterdão 
estudar design gráfico na Ritveld Accademy. Termina o curso 
em 1986. Depois de trabalhar em vários ateliers de design 
ligados à publicidade Rosa volta para Portugal em 1989. 
Decide ir viver para o Porto. Dedica-se às artes enquanto 
subsiste de biscates em design. Expôe em várias exposições 
colectivas e faz parte de um colectivo feminista Tampax Girls. 
A sua primeira individual é em Braga, na galeria Paula Fampa, 
em 1998, expondo pinturas abstractas geométricas anotadas nas 
paredes com desenhos e textos. Começa então outro projecto, 
paralelo, de replicação da obra do poeta Herberto Hélder, o 
chamado Museum Herberticum, em colaboração com o 
veterano Jorge Judas. Tem uma dupla vertente, os livros 
(poemas, ensaios, narrativas), que vai transformando à medida 



que vai vivendo, e fantasias tipográficas que lhes associa. 
Numa crise existêncial interessa-se pela Cabala, Wittgenstein e 
Gertrude Stein, e cria então um alter ego chamado Gertrude 
Wittegenstein. Conhece em Junho de 2007 o duo 
Sandralexandra e Sóniantónia que publicam algumas das suas 
obras no blogue delas. Em 2008 expõe em Coimbra, no Museu 
da Àgua, a exposição Flush (com várias piscinas insufláveis 
onde coloca bolas de básquete "vestidas" de fatos de banho), a 
partir de textos de Virginia Wolf. Nessa mesma exposição cria 
etiquetas com complexa tipografia barrocas para alguns dos 
desenhos. Cria entre 2007 e 2012 cerca de 500 fontes 
tipográficas para os seus livros.  Os seus primeiros trabalhos 
foram publicados recentemente (Primeiras obras de Rosa 
Davida, assim como 2 livros de Gertrude Wittgenstein, nos Waf 
Books). Bernardete Bettencourt ilustrou a sua minúsculíssima 
autobiografia em 2015 (Vida Antes). É a investigação em torno 
da etiquetagem ou das folhas de sala que a tem ocupado 
recentemente. Rosa crê que estes aspectos aparentemente 
menores são aqueles que mais directamente contextualizam (ou 
traiem), tendo um enorme impacto nos espectadores. Para Rosa 
a etiqueta e a folha de sala são desde logo formas literárias que 
dizem (ou desdizem) a obra, instalando-lhe o assunto, 
invocando intenções, etc. São a obra aparentemente fora da 
obra, seja por mão do artista, seja à sombra das instâncias 
curatoriais. "A etiqueta, mais aforística, permite muitas vezes 
revelações ou mesmo emoções profundas. A folha de sala é o 



aspecto sentimental-conceptual que acrescenta um toque 
ficcional ao que se vê. O catálogo é uma forma ampliada da 
folha de sala. Se a folha de sala é um conto, o catálogo é uma 
pequena novela. As monografias transformam os artistas em 
heróis de romances, aumentando-lhes a densidade psicológica e 
a inevitável aura. É uma literatura que tem o dom de poder ser 
escrita a várias mãos e de ser acompanhada de uma 
documentação que lhe dá um ar de andar por aí. Os artistas 
adoram este lado documental que subsitui, com vantagem, o 
lado enigmático das obras, que deixa, na maioria das vezes, as 
pessoas ermbasbacadas". Livros: Olho a Olho.

Rosa David — Meia-irmã de trisavó de Rose David, de fortuito 
pai português. Era amante de Duchamp em 1917. Bissexual e 
viciada em ópio... (Pport)

Rose David  — pseudónimo de Rosa Davida sob o qual 
publicou em 2017 Serial Thinking & Serial Killing (Probes) — . 
— ., e também um artigo sobre a serialidade do pensamento na 
revista Poetry-Art.

Roy Fleck — De acordo com o que investigamos no catálogo 
da exposição KWØ a biografia e a obra deste artista é um 
curiosíssimo caso de paradoxais antecipações e posteridades. A 
sua sumária biografia refere que nasceu nos EUA (onde?) em 
1933 e que terá falecido em 2009, aosa 75 ou 76 anos. Porém, 
as reproduções são datadas de 2019, isto é, 10 anos depois da 



sua morte. As suas obras são aí caracterizadas por uma repetição 
ad nauseum dos mesmos impulsos infantis. A forma como este artista 
visita os temas do amor e da felicidade, que nos servem na mitologia 
popular e televisiva, é de um cinismo pesado e irremediável 
(OBAMA ou GRACE de 1995), onde a individualidade podia 
resgatar a narrativa contínua e hipnótica da comunicação social 
moderna, esconde narrativas de felicidade já em si contaminadas 
pela total irrealidade. A sua obra ONDE ESTÁS NANCY 
CORTEZ, infelizmente perdida, é um trabalho sobre 300 episódios 
de uma telenovela mexicana onde cada face é cuidadosamente 
velada, fotograma a fotograma, pelos seus fatídicos borrões. O 
curioso é que as referidas obras GRACE e OBAMA, 
precisamente de 1985, são casos de antecipação, dado que 
Obama à época era um político desconhecido, e o jornal I da 
imagem de GRACE não existia. Fleck tem assim a rara 
característica de ser um artista de ao mesmo tempo capaz de 
produzir obras de antecipação de eventos (como autor 
post-mortem), de viajar no tempo, de nos baralhar as datas, 
criando desvios radicais de sentido e capaz de redefinir a nossa 
percepção cronológica da realidade. É assim, a prova concreta 
de algumas teorias do teórico literário e psicanalista Pierre 
Bayard, e um criador afim a Maria Gabriela Llansoll quando 
esta refere que data e desdata a seu bel-prazer.



S

Sacrificador — O que aceita humilhar-se (sem tiranizar ou 
assumir-se como vítima) em prol de situações críticas que 
necessitam de actos críticos que não são do agrado de quase 
ninguém. (in Anti-Zizec)

Saír — Lá fora está a alegria. Cá dentro está a neura. O escritor 
põe as palavras da neura em escrita de alegria fazendo-as saír. A 
jubilação de saír de casa ou do pensamento é um dado mas não 
uma garantia ou uma gramática a declamar. Mesmo que esteja 
muito ruído lá fora e cá dentro esteja quentinho, há que saír. 
Não sabemos se a inércia nos vai ganhar. (RD)

Samantha Johnson —Nascida em 1949 e criada numa familia 
de filósofos cépticos oxfordianos, a personalidade de Samantha 
reflecte o distânciamento desse meio, a mania das hipóteses, 
uma diletante ironia que lhe foi transformando a vida amorosa 
num caco. É certo que muitas vezes desfrutou das mudanças 
súbitas, do seu aguçado juízo crítico, da capacidade de mudar 
de paradigma e de modo de vida. Foram estas qualidades que a 
levaram a projectar na percepção das práticas artísticas uma 
pluralidade de dramaturgias curatoriais que geraram divertidos 
ensaios (como The Lack of the Lock), temperados por momentos 
assertivos e curiosidades históricas. Fez várias tentativas de 
suicídio que ninguém levou muito a sério, e num ensaio tardio 



também Samantha confessa nunca as ter levado a sério. Desde 
então um sorriso involuntário estampou-se na sua face e teima 
em não saír.

Samuel Becas — Dramaturgo. Nascido em Santiago do Chile, 
1938, com o nome Gustavo Lins emigrou para a Europa a 
seguir ao golpe militar de 1973. Após deambular entre 
Amesterdão e Estocolmo veio viver para Portugal em 1975. 
Começou a trabalhar no grupo A Comuna e mais tarde 
colaborou na Barraca em adaptações tratrais de autores 
latino-americanos.  Combina a influência de James Joyce com a 
de Nicanor Parra. Becas adaptou-se com facilidade a escrever 
em português dando um caracter bizarramente opressivo aos 
seus ambientes. O seu estilo literário é o da punta, um barroco 
elíptico, conciso, de frios e engenhosos trocadilhos. As suas 
peças são magras, pedindo muitos silêncios que deixem os 
espectadores a assimilar as frases. A oralidade das peças está 
cheia de assintactismos e descontinuidades (é um português 
mais oral e natural que o teatro português). As suas atmosferas 
doentias, com enfermeiras sádicas, patriarcas vingativos, 
mestres indecisos, velhos que rastejam, e um público irrequieto 
e maldicente frente ao passivo público real, granjearam-lhe um 
certo sucesso nos anos 90. Tem vindo a traduzir as suas peças 
para castelhano e alemão, idioma materno que domina 
perfeitamente. As suas peças de destaque são Tal e Qual, 
Esperando Dodot, Duplo Hamlet, O Fim e o Vidro e TRAM.



Sara Nevez — Ela criou uma obra que desvia a atenção do 
espectador para a sua própria consciência — exposições que 
interiorizam — pedindo aos espectadores que fechem os olhos.  
O seu trabalho actual concentra-se nos abusos do indizível.

Sandralexandra — Nascida em 1959. O seu projecto 
corresponde à condensação dos fluxos amorosos como modus 
operandi artístico. Ao cinismo do Art World, às denúncias ou às 
celebrações/transgressões do conceito e do mercado, a artista 
prefere a ética amorosa do dia a dia, a doçura e a insistência da 
imanência, contra a violência e a abstracção do masculino. A 
obra é paixão, e essa mesma paixão é condensada em 
numerosos registos, dando primazia ao trabalho epistolar. 
"Escrevo amando, para que o intelecto e a doçura se condensem 
irresistíveis, e poderosamente frágeis". O seu primeiro livro de 
cartas de amor é a dramaturgia do fim da sua relação com 
Sóniantónia. O segundo, terminado recentemente, assume, por 
seu turno, um pendor mais ensaístico do que narrativo. É uma 
po-ética da arte e dos afectos que se opõe ao uso da força e aos 
prestígios da maldição e da concisão: "O andar a denegrir a 
beleza é uma facilidade armadilhada — só se lhe vê o terror, na 
cegueira de não lhe vislumbrar o divino. O belo é o difícil. Não 
é como uma pêga, trocável por trocos ou rosas. Há que 
desconfiar do esplendor e dos favores do mal. Porque a nossa 
ciência, natural e espontânea, é amorosa. E não há maneira de 
dela nos desviarmos." Nos trabalhos mais recentes, embora não 
se afastando do seu tema central, Sandralexandra percorre 



trilhos que passam pela Grécia, pelo turismo e por uma 
reavaliação da mail art, à luz de vários discursos de mulheres 
helenistas. A transformação de postais num simulacro poético; 
a des-saturação das suas imagens; a sua ampliação para uma 
maior dimensão; o humor requintado; a contraposição do 
sensual e do trágico à banalidade turística; assim como a 
denúncia das encenações de uma Grécia pura e ideal (que a 
autora assimila à transmissão de ideologias totalitárias) trazem à 
luz a faceta política da artista que parecia submersa nas 
tonalidades líricas do seu percurso. Para Sandralexandra, o 
epicentro do sujeito, da poesia e das artes reenvia-nos para 
Safo, de cujos poemas Sandralexandra e Sóniantónia fizeram 
uma versão. (acrescentar bibliografia) The Undress Book

Sandra Soares/Jacques Arago — Curadora lisboeta (nascida em 
Almada, 1975) sempre em dupla com o seu marido de 
Marselha, um zoólogo, sete anos mais velho, também ele 
curador, sendo o grande especialista mundial em anedotas de 
papagaios, que antologizou no livro Les Perroquets d'Haddock. 
Para ambos o rigor, a profundidade, a natureza aforística e a 
caracterização analítica, não se separam do acto de papaguear e 
de decorar. O curador faz-se pagar caro? Pois bem, convém que 
seja competente, enciclopédico, claro, minimamente 
metalinguistico, e capaz de valorizar significativamente as 
obras que expõe. É para isso que se faz pagar bem. O lucro do 
curador é a fortuna dos artistas!, é a divisa deste casal.



Sandra Bocharelli — Musa de Sandro Boccaletti, é-lhe 
atribuída a invenção da "fellacione perffecta". Não conseguiu 
viver com a descoberta e desenvolveu sintomas de depressão e 
paranóia que a levaram ao internamento para o resto da vida 
numa instituição de doentes mentais em Dusseldof. (Pport)

Sandro Boccaletti — Nascido em Belgrado, filho de 
diplomatas, foi militante do PCI desde muito novo e viveu de 
um modo comprometido a diluição do eurocomunismo. A sua 
rebeldia e insistente questionamento exercem-se sobre a 
curadoria, sobre as metas-curadorias, em actos colectivos que 
organiza, muitas vezes em colaboração com sectores da igreja 
católica mais progressistas. Para Boccaletti o ateísmo, levado 
até às últimas consequências, é a perfeição e a santidade: se 
Deus existe só pode ser ateu. O ateísmo é a generosidade 
máxima. Considera também que a curadoria é o lidar com 
coisas concretas num mundo concreto, em que a inquirição 
deve existir para ser pragmática, para não desviar os olhos, para 
dar o melhor pelo melhor, sem fintar problemas, sem 
embasbacar o povo.

Salvatore Pisano — Autor do livro de artista Fake & Fun 
(2017).

Salvatore Persiano — Autor do folheto Heterobiography, 
publicado na PIAM.



Santidade — A santidade é o dom de quem se emancipa das 
restrições biológicas, políticas e culturais. É a ética impossível e 
ao mesmo tempo admirável presente num corpo e nalguns dos 
seus prolongamentos. A santidade é um exemplo a seguir no 
tom, mas não no modo.

Sara Trystana — Autora de um opúsculo datado de 2008, A 
Filosofia Depilada, e da qual pouco mais se sabe.  Parece 
tratar-se de uma pintora que usa termos homeostéticos como 
Artephysis. Parece aderir também aos príncipios infraistas 
quando escreve: A arte é o que contraria as malhas da 
transcendência e essência. Não suprematiza. Antes infraíza.

Saul Soropita — Curador, nascido em Setúbal, como uma 
curiosa teoria da sprezzatura aplicada às exposições. Para 
Soropita uma exposição bem curada é aquela em que não 
parece haver curador, onde o desleixo curatorial corresponde a 
um refinamento. Paredes por pintar, textos em forma de esboço, 
montagens desalinhadas, luzes descentradas são rigorosamente 
criadas para dar um ar natural, precario, não-intencional.

6=0 ( In Doxa est Paradoxa) – Teoria que desfaz e refaz as 
categorias lógicas ao considerar que toda a opinião tem uma 
base paradoxal e que todo o paradoxo é apenas um modo 
opinativo. Enuncia também que o universo é um cubo e que a 
soma dos diversos membros do grupo homeostético se anula 



totalmente apesar das suas complexidades, 
complementaridades, semelhanças e diferenças.

6=9=0 (revista) — Revista neo-pitagórica

Segismundo Martoreli — Barão, pintor, autor de epistolografia 
sobre Naturezas Mortas

Sentido — Penso que todo o sentido está condenado a ser 
sempre palimpsesto. Algo que se acrescenta e em parte cobre, 
deixando sentidos antigos ali, para escarafunchar, com o rabo 
de fora e que serão por sua vez cobertos. (Sa)

Sergey Dorogovtsev— Nascido em Kiev, 1979. Vindo do 
campo nietszchiano, é hoje visto como o mais deleuziano dos 
curadores. Desde há uma década que tem vindo a construir com 
vários grupos de artistas, na Ucrania, na Russia, na Bielorrusia, 
nos países Bálticos e nos Balcãs, uma rede produtiva entre 
artistas e curadores, Rizowar, que passa completamente ao lado 
do campo institucional, num sistema de trocas rizomáticas, 
dando vida à ideia de uma cooperativa global de arte, 
selvagem, reformulando-se a cada momento através de 
diferendos e canibalizações.

Sérgio Lima — Artista nascido em Maputo (então Lourenço 
Marques) em 1942. Viveu alguns anos por Coimbra, onde 



começou por estudar direito, colaborando com Bernardette 
Bettencourt, Jorge Judas, Fernando Ramos, Amâncio Pereira e 

João Goes, entre outros, no grupo KWZ. Dedica-se à pintura e 
expõe aí, pela primeira vez, em Novembro de 1962, "15 telas 
de grande formato e alguns desenhos a carvão". Acabou por se 
formar em Belas-Artes na ESBAP onde se tornou docente, 
sendo um dos artistas mais emblemáticos da cidade invicta. 
Viveu em Londre, com uma bolsa da Gulbenkian, de 1972 a 
1974. Em 1975 participa na Biennale de Venezia com um 
evento/happening, The Holy Heresy, a partir de versos de 
Álvaro de Campos:eu tenho um desejo forte/e o meu desejo, 
porque é forte, entra na substância do mundo. As suas obras 
são fortemente influênciadas por Frank Stella, Jim Dine, 
Vasarely e a arte popular portuguesa. Augusto Barata, numa 
célebre crítica, escreveu sobre ele como um grande manipular 
de citações em modo desconversante. Uma grande entrevista de 
João Gafeira, da qual um excerto foi publicado na KWZero nº 
6. Publicou na editora Lampreia Louca um livro de 
experiências visuais e literaárias, e na Biblioteca 
Pegajosa/KWZero uma colectânea de Lectures & Performances 
intitulada Os Desacatos, o Ornitorrinco e a Lampreia.

Serpente Sem Cabeça — É muito negra. Só tem cauda. 
Desloca-se ao acaso. Não se alimenta de nada e no entanto 
cresce permanentemente. Um dia ocupará toda a extensão do 
Universo.



Sharkey, o Polvo — Figura poderosa. Gangster com hábitos 
dialéticos e violentos.

Siglas — Muitas das teias romanescas conceptistas 
constroem-se a partir de siglas. Por exemplo JLB, designa a 
afinidade entre Jorge Luis Borges e James Lee Byars, na 
Novela Byars/Lapa. O Mesmo acontece entre MCV e MVC, 
Mario Cezariny Vasconcelos e Maria Velho da Costa na novela 
MCV/MVC.

Simoneta Preto — Esta delirante académica paulista, nascida 
em 1976, tem lutado contra o amolecimento e a 
descientificação das ciências moles. Propõe sobretudo um 
revisionismo da línguistica e do estruturalismo. O 
Restruturalismo, a sua volumosa obra-prima (1500 páginas!) 
insiste sobre a matematização, a quantificação e os aspectos 
funcionais à luz do avanço ciêntifico. Devemos trocar as velhas 
matemáticas por umas novas que dêem um renovado rigor à 
antropologia, sociologia, semiótica e estética, escreve Simoneta.

Simon Durie — Especialista em proxemia, nascido em Palo 
Alto, 1969. As suas obras sobre a comunicação não-verbal têm 
tido um extraordinário sucesso na China, em especial o How to 
do things without speach.



Shlomo Gordon — Nascido em 1958. Futebolista, aviador, 
político, e mais recentemente curador, Gordon tem uma vasta 
experiência no domínio da acção cultural. A sua actividade 
curatorial recente levou-o a ser assistente da actual curadora do 
Museu de Arte de Telavive, Suzanne Landau. Durante muito 
tempo foi confundido com um irmão gémeo, Isaak, cabalista e 
filósofo, que acabou por morrer devido à exaustão emocional e 
física provocada pelos rituais. Tem em preparação uma grande 
exposição sobre Diáspora e Humor. 

Sião — Como alegoria de um suposto lar, é a terra prometida, 
isto é, o paraíso como metonímia — história, acção, 
performatividade, desejo.

Sincretismo — O Movimento homeostético iniciou-se como 
sincretismo militante (activo) contra o ecletismo passivo. A 
apologia da criolização do mundo, dos grandes movimentos de 
fusão dos Continentes contra a atitude autofágica e narcisíca da 
ideia de insularidade, corresponde a um modo de trabalhar 
cosmopolita, em transformação, pluralista e interpessoal. 
Curiosamente o termo vem da reunião dos diversos cretenses. 
No fundo da ideia de sincretismo há todo o caudal mitológico 
desta ilha. Pelo contrário o ecletismo (de ek, fora, e legeien, 
colher, discurso, afim a Logos) pressupõe um consumo de 
filosofias prêt-a-porter



S. Jorge— Combate o Dragão, os Zigurates e escreve critica de 
arte e literatura cáustica contra tudo o que possa estar na moda. 
Quando mata um dragão ou um zigurat transforma-os em 
livros.

Sombras — As sombras parece que estão por baixo dos 
objectos como uma gradação  ligeiramente ou profundamente 
escura. Mas a sombra, ou a ténebra, precedem-nos e sempre 
estiveram biblicamente por cima do abismo. O abismo já era 
uma cor escura, densa, titubeante e alta. O que nos antecede é 
mais a ténebra do abismo do que qualquer coisa ou o nada. 
(RD) 

Sonhos de Nietszche — Livro surrealista escrito por um 
admirador de Dali que utiliza o seu método paranóico-crítico. 
Num deles é Empédocles, noutro um dadaísta obscuro, noutra 
Jorge Luis Borges (num prostíbulo), e um adepto tantrico que 
faz orgias em zonas de cremação.

Sonhos de um chapéu — Novela em que um chapéu sonha 
com vários escritores do século XIX: Flaubert, Eça de Queirós, 
Maupassant, Proust.

Small Macho Artists — Antologia de artistas exclusivamente 
do sexo masculino organizada por Elizabeth Bisland para a 
editora Phaidros (2017). Bisland organizou este livro sobre o 



efeito do feminismo nas preocupações de uma série de artistas 
masculinos que trabalham em territórios não-machistas, 
não-não-binários e de post-sexual-orientation-drive.

Sombra-da-Sombra — Animal mitológico. É uma sombra que 
não sendo luz anula as sombras. É um demónio caído, 
arrependido, que após aderir às hostes de Satanás se 
arrependeu, ficando condenado a errar e a fazer o seu miserável 
jogo por conta própria e sem grande proveito. É um anjo 
des-caído. Não tem sexo nem é assexuado.

Sóniantónia —  Tem-se focado na materialização de expressões 
poéticas ou literárias (mas não só), que por vezes interpreta 
literalmente, e outras vezes parodia ou ilustra. Numa obra de 
ate como a ars scribendi desmonta (num registo afim ao de 
Sandralexandra) o discurso de promoção da violência, resultado 
de uma ética de força masculina, pretensamente radical, mas 
profundamente machista e autoritária. A presença do machado, 
como instrumento de abate ou de sacrifício, torna-se ao mesmo 
tempo ineludível e irónica face à intenção de alguém 
supostamente poder "escrever com um machado" (como um 
maoísta escreveria com uma metralhadora ou com um tractor). 
A cantiga ainda será a tal arma contra a burguesia? Em 
Sóniantónia, há uma vertente que se opõe às abstracções e 
conceitos, que, no entanto, usa de uma forma muito carnal e 
irónica. O seu vocabulário parece místico, sobretudo em 
"Trevas Vinhateiras", mas nesse livro as alusões ao divino 



aparecem erotizadas, ébrias, inspiradas. Cruelmente eróticas são 
também as suas ratoeiras que devoram pincéis e paletas, numa 
alusão ao acto de pintar, e à Função do Orgasmo, de William 
Reich. "As minhas ratoeiras são condensadoras de energia. 
Sugam a energia da tradição pictórica ilusionista e machista." 
(in entrevista  de S. & S. com Olinda Ferreira, JL, Fevereiro de 
2009).

Soniantónia & Sadralexandra — Foram um duo literário, 
artístico e musical iniciado em 1990 e que se separou em 2015, 
após 25 anos de relação. Nessa vivência partilhada (tantas vezes 
turbilhonante) foram concebidas obras de arte e textos a quatro 
mãos, percorrendo boa parte da tradição feminista em Portugal, 
quer na literatura, quer nas artes. Dirigentes da Liga 
Internacionalista Feminista Etecétera (L.I.F.E.), organização 
post-trotskista. Sandra trabalhou num talho (que foi da mãe de 
Elsa) e Sónia foi disco-jockey entre 1997 e 2003. Editaram 
uma fanzine bilingue chamado Este é o meu Corpo/ This Is My 
Body.  Ambas publicaram os livros Orquideias Atópicas (Apenas 
Livros), Herbário Utópico (também disponível on-line no 
Triplov), Manifestos para Gabriela (Espaço Llansol), assim 
como o romance Gertrude na Caparica (edições Asa d'Icarus). 
São autoras de uma pseudo-tradução (heterobiográfica?) em 
prosa aforística dos sonetos de Shakespeare. Uma pequena 
parte dessa obra foi publicada em Perpetuamente Pop, livro onde 
abundam colagens com cores e motivos popistas. De 2006 a 
2 0 1 3 f o r a m c á u s t i c a s n u m b l o g 



(http://sandraysonia.blogspot.com/), de onde se destaca a 
relação de amor-ódio com a obra de Sophia, que consideram 
higienista, heideggeriana e elitista, coisa bastante discutível. 
Numa obra comum exposta em 2010 (God loves to watch Girls 
in Bikinis),  Sandralexandra e Sóniantónia questionam (ou 
celebram ironicamente) o gosto por bikinis do último grande 
crítico modernista, Clement Greenberg. E questionam: "Será 
este o paradigma da arte modernista, que, por mais que nos 
desviemos dele, pós-modernas e mais além, não nos 
conseguimos evadir"? (vêr as entradas individuais sobre as 
mesmas)

Sonia Karpov —

Stand 'Art & Purse —Galeria e Leiloeira, muito especulativa.

Stendhal (segundo Sóniantónia) — Sóniantónia fala de 
Stendhal, das suas novelas e do De L'Amour que construiu o 
seu amor juvenil. Lêem-se os livros errados e o Eros sexuado 
dilui-se no vislumbre, no desastre platónico. E no entanto o 
erótico pede a idealização mística e enamora-se da vacilação, 
da sexualização das reticências e das falsas impossibilidades. A 
loura? A morena? A tendresse? O que é o amor? Como se 
conjuga com a revolução? O amor para toda a vida? O Fiasco 
(ah, a recordação que faz do insucesso um sucesso!). Quem 
amavas quando adolescias, ó convicto leitor? Quem julgas 
amar quando escreves cartas amorosas? A construção estética 



faz-se pelo enamormento, garante-nos Sóniantónia. Ela leu o 
Joyce (O Retrato do Artista Quando Jovem) e o Diário de Anais 
Nin. Reler a estética Joyciana/Tomasina? Ou uma autenticidade 
radical consigo que leva a seduzir para intensificar, ser, desabar, 
reaprender. E detrás disto o virus stendhaliano, cônscio de que 
o maravilhamento e a decepção têm que ser ambos procurados, 
vividos, transformados em literatura e arte. (de uma nota 
anónima encontrada no chão)

Stress — revista com design muito cheio e ruídosa

Sublimistas — Artistas apologistas da violência que fazem uma 
pintura abstracta "expressionista" e performances com sangue. 
Passam o tempo no atelier. Alguns são sodomisados (com  
godmichés) por assistentes — especialmente de minorias 
étnicas, escolhidas a dedo. Preferem ler resumos de Heidegger 
a Heidegger. Lêm biografias sobre a Mafia e livros sobre a 
segunda guerra mundial. Ou Bukovsky. Têm carros 
descapotáveis antigos. Bebem whiskie e vodka. Embebedam-se 
nas inaugurações. Vivem o momento e declaram-se de 
extrema-direita. Para eles o que interessa é o sublime. Citam 
Barnett Newman — "the sublime is now!" Quando ganham 
dinheiro (o que não é raro) gastam-no depressa.

Suma Cageana — Conjunto de escritos pseudo-cageanos 
anónimos de que Pierre Delalande parece ter-se apropriado 
para os remisturar com os seus aforismos. Embora o mundo 



cageano pareça distante do de Delalande, une-os um comum 
gosto pelo aleatório. Este Pseudo-Cage é no entanto diferente 
do Cage original, uma vez quer faz coincidir as intenções com 
as não-intenções, insistindo na múltiplicidade de usos do acaso, 
e numa multideterminação indeterminante. Este Pseudo-Cage 
tenta não excluir o que Cage excluí, e tanto trabalha com o ego, 
como sem ele. É como se existisse um desejo de abarcar todas 
as soluções, mesmo aquelas de que desconfia. Neste caso aplica 
um lema cageano: se há um problema e 100 soluções, porque não 
usar todas? 

Supremacistas — Racistas complexados, pobres, que vivem em 
súburbios e têm cães ridículos. Alguns são ex-aristocratas, 
outros foram bem sucedidos em novos, mas logo esquecidos. 
Consideram que a Maçonaria e a Opus Dei dominam tudo,  
além dos chineses e dos indianos. Insultam os emigrantes nas 
suas lojas, chamando-lhes estúpidos. Vêem filmes clássicos 
americanos (especialmente Film Noir) e vão com frequência à 
Cinemateca. No outono andam com alguns primos à caça ou à 
pesca e declaram-se monárquicos, exibindo relíquias 
supostamente de família (mas que foram compradas na feira da 
ladra). Uns têm a Ilíada debaixo do travesseiro, outros só lêem 
livros do Camilo e da Agustina. Queixam-se dos ratos, das 
lesmas e das baratas.

Suresh Patak — Politólogo e musicólogo. Nasceu em 
Trivandum em 1963. Vive em Londres e é influente nos 



círculos marxistas ingleses. As suas obras mais aclamadas são 
Towards a Minimalist Revolution e Praxis & Stillness. Também 
publicou algumas obras sobre culinária do Kerala e antropologia 
musical, The Karnataka Style Unveiled.

Stochazein – processo que combina uma ou várias estratégias 
com uma sensibilidade (ou dialogismo) que permite assimilar e 
transformar o acaso.



T

Tampax Girls — Grupo de artistas feministas, irónicas, 
provocadoras,  belíssimas, cujo centro de actividades foi 
sobretudo o Porto, no final da década de 90.

Tânia Souza — Bahiana, Professora de literatura,  especialista 
no Barroco e curadora de exposições associadas à bienal de S. 
Paulo. Obras: Tesauro e o Caos das Metáforas e Filosofias da Arte 
Conceptual. 

Tartaruga esférica — Foi vista por Tchouang-tseu, imóvel, 
boiando num pântano. Daí a sua natureza divina. Não se sabe 
porque é que o filosofo chinês a ignora nos seus escritos.

TAUTO(TO AUTO)/HOMOS/HOMOIOS —

Tautologia (1) — Uma tautologia é o que repetimos 
íntimamente para nos convencermos de uma certa coisa com 
argumentos cada vez mais refinados. (SS)

Tautologia (2) – Sequênciação que obtem frutos da 
diversificação das combinatórias dos seus pressupostos graças 
aos efeitos derivados de várias posições sequênciais. 



Teatro — O pano sobe e desce. Eis-nos engalfinhados num 

palco que é pântano. Esbracejamos. Não é culpa nem da 
metonímia nem da metáfora. São nossos duplos, triplos, 

quadruplos, que nos salvam de nos afundarmos. A 

multiplicidade do sujeito possibilita que a teatralidade do sonho 
não destrua tudo.

Tebas — Revista de pseudo-Vanguarda, da qual só saiu um 
número. A sua característica especial é que é composta só com 
frases do tweeter que foram postadas pelos colaboradores, 
acompanhadas por imagens do instagram.

Tebas em Fúria — Peça de Teatro. Édipo começa a investigar 
o "seu caso". Quando está prestes a resolvê-lo é morto por uma 
população revoltada. Agora são os filhos e Jocasta, que irão 
socumbir às consequências da investigação.

Técnica — Agravam-se os deuses na técnica (BB)

TEKNÉ —

TELOS —

Telegrama — Em Outubro de 2019 Sandralexandra enviou 
vários telegramas que são paródias de On Kawara, sobre a sua 
mui activa vida sexual, por exemplo: I still make love all the time. 



Tema — o próprio tema nos devora com os seus dentes bem 
afiados… o corpo singular-universal que explode, freme, tirita, 
na excitabilidade das linguagens que o possuem — corpo 
materno-virginal que se desdobra nos derivados corpos teatrais 
de ser mãe, pai, filho, já que o masculino e o filial se prolongam 
como dissimulação e polarização dentro do feminino — 
máscaras que respondem à grande máscara primordial, que por 
fim os absorverá (JJ)

Teorias Homeostéticas – Teorias que são contestadas pelos 
próprios membros do movimento, sobretudo pelo Xana e pelo 
Ivo que consideram que estas só prejudicam a visão das suas 
obras.

Terence McEvilley —

Teseu — Rei do Tesão. Casanova. D. Juan, Sade, e um pouco 
Fausto, mas em estilo neo-Grego. Pressegue a sabedoria, o 
luxo, a transgressão. Quer ter o pleno conhecimento do divino. 
É iniciado por Empédocles nos mistérios mas só pensa em 
gajas e cus. Fica com parte das nádegas no inferno. Tem uma 
Hispano-Suiza estacionada à porta à qual foi mudando todos os 
componentes e não existe nenhuma peça original.



Theodor Bush — O seu processo laboral explorava o lado duro 
e catastrófico da vida. Suicidou-se numa performance depois de 
ter morto assassinado num só dia 5 críticos de arte, um 
cão-salsicha e um palhaço.

THEORIA —

Therapy Museum — Um museu onde se pode ir para se sentir 
bem, tratar de si mesmo, confrontar-se com inconsciênte, rir, 
etc. Ideal para ir aos domingos.

The Thousand Eyes Instinct — Tem o corpo coberto de olhos, 
e anda à procura de utilidade.

Thorkild Jacobsen Gallery —

Tia da Índia — Editora gerida por Maria Vasco da Gama, 
editora, entre outros livros, do best-seller Apostasias, que colecta 
ensaios de autores diversos sobre escritores anti-canónicos da 
literatura portuguesa.

Tigre-pavão — Certos rshis do sul da India cantaram este 
animal que augura propsperidade material Seu corpo tem a 
magestade de um tigre e a cauda abre-se explendorosa exibindo 
uma infinidade de cores. O Ultimo exemplar foi morto quando 
o tentavam capturar para um circo.



Tim Turtle — Curador londrino nascido em 1952. Vive 
actualmente em Olhão, reformado, desfrutando de bom peixe e 
boa pinga. Estudou literatura portuguesa no King's College, 
tendo sido aluno do poeta e investigador Hélder Macedo, e 
colaborador e assistente de Stephen Reckert nos anos 80, em 
Lisboa. Nessa época frequentou a casa de Alexandre O'Neill 
sobre o qual preparou uma tese com a qual terminou o 
doutoramente em 1993 na FLUL, e que permanece inédita. O 
humor, os trocadilhos, um distânciamento crítico, uma 
sensação de recusa (mas uma recusa produtiva), são as suas 
imagens de marca. Herdou uma considerável fortuna e 
tornou-se sobretudo coleccionador de arte portuguesa, colecção 
com a qual pretende abrir um museu em Lagos.

Timeucides — Existe um resumo moderno das teorias deste 
sofista tardio, que parece ter sido discípulo de Górgias e 
viajado até à Bactria, onde terá feito discípulos que se 
mantiveram ensinando durante gerações. É provável que mais 
tarde se tenham adaptado ao budismo (ou este às teorias 
Timeucidianas).

Tirésias — revista transgender e futurista de arte.

Tito Franco — (Costa Rica, 1972) Historiador, biblófilo, 
voyeurista, terapeuta e curador. Colaborou com editoras como a 



Taschen, a Phaidon e a Thames and Hudson desde os anos 
1990 na qualidade de especialista em arte da América Central.  
Foi atropelado por um milionário suiço à beira do lago Léman, 
quando tinha 28 anos. O trauma e a indemenização 
tornaram-no um maníaco das exposições, dos catálogos, sendo 
frequentemente visto a ser passeado em cadeira de rodas nos 
principais certames internacionais, sobretudo na América do 
Sul. É grande mestre das publicações, especialista em Warburg 
e Benjamin. Tem feito exposições sobre hipnotismo (do qual é 
um brilhante praticante) e publicações de artista (não 
necessáriamente livros de artista). Em 2003 um artista 
indignado alvejou-o no braço esquerdo, o que lhe deu grande 
notoriedade no meio. (Sara e André/PP)

Títulos — Dar títulos é do domínio escanifobético da aparência 
alegórica. Baptizar obras de arte é para as obras de arte, em 
muitos casos, alegorização inconsciênte, apetite de sentido, 
modos de insinuar coisas que não pareciam ser chamadas à 
baila na literalidade das imagens, no fascínio catatónico dos 
objectos ditos artísticos. São casos deveras arrelampados que 
até gostam da alegorização inconsciênte. É a mania de pôr de 
pernas para o ar a ilustração, criando uma inversão que se 
parece com a ilustração, quando é precisamente ao contrário, 
porque se inventa um conteúdo verbal para imagens, uma 
substância que em boa parte podia lá não estar, um locatário 
com hábitos instáveis. (in Autobiografia da Heteronímia)



Tomás Furtado — Artista, nascido em Setúbal, 1979. Passou a 
dirigir a sua atenção para a literatura e para a análise dos textos 
do art world a partir do momento em que se deu conta do 
caracter ficcional e literário com que se constroem legitimações 
e identidades artísticas. Actualmente está interessado em temas 
como rumor, envelhecimento e criolização.

TOPOS — O lugar no pensamento grego parte das 
implicações derivadas dos paradoxos de Zenão. O seu grande 
pensador é Aristóteles, ao longo da Física. A dificuldade em 
definir o lugar prende-se com a dificuldade de este ser 
contentor sem estar contido, isto é, de haver um espaço para 
que o espaço se faça forma de espaço sem que implique um 
espaço maior. Aristóteles encontra na bilha-cântaro a metáfora 
ideal para dar uma ideia imobiliária de espaço (o que mais 
tadrdeserá explorado em digressões poéticas por Heidegger). 
Diz o estagirita na Física:

tal como o vaso é um lugar transportável
também o lugar é um vaso imóvel 

Isto é:  se um vaso é um lugar que varia de posição num outro 
lugar; também o lugar é um lugar que não varia o variar de 
posição num lugar. Ficamos agarrados à ideia de que a 
imobilidade do espaço que contém é um requesito para que o 
espaço seja possível e assim nele ocorra ou não ocorra 
movimento. Simplíficando: o espaço é uma contentor quieto, 



como um ninho, uma gruta ou um útero vazio e inamovível. 
Para um artista, o espaço é o que faz espaço, isto é, o traçar 
linhas, pontos, ou o moldar da matéria. Para um arquitecto o 
espaço constitui-se a partir da casa, e o modo como a casa se 
confronta com o que a rodeia, sendo implícita a ideia de 
interior/exterior. Mas já em Anaximandro a ideia de Apeiron se 
me afigura como um novelo enterlaçado de linhas, e o a palavra 
Kosmos me sugere a ideia de ritmos e padrões, que como puro 
ornamento geram o espaço e os espaços dentro do espaço.

Tomaso Zevi —

Totalitaristas da Velha Guarda — Adoradores de Hitler, 
Estaline, Maozedong e Idi Amin Dada. Fetichistas do 
Nazismo e até do Estalinismo. Colecionam relíquias (e são 
antiquários). Encontram-se em cervejarias e feiras de 
antiguidades no sul de Espanha e no centtro da Europa (jamais 
em França). Vão a Beyreuth. Ouvem Wagner, Beethoven e 
canções tirolesas. Caçam animais de grande porte (alces, 
rinocerontes, elefantes). Também gostam de matar 
"acidentalmente" crianças, mulheres e guias. Treinam 
insistentemente em exercicios militares. São aventurosos e 
metem-se constantemente em sarilhos. Gostam dos desafios da 
sobrevivência, como viver no limite e passar muita fome. Os 
mais ricos têm obras de Anselme Kiefer, os mais pobres 
limitam-se a catálogos.



Trak — Animal que consta numa fábula merdoriana. Alguns 
santos, instruidos nas escrituras budonguianas podem criar 
seres de pequena estatura através de traques. Estes seres, apesar 
de gazozos são utilizados para os trabalhos pesados de 
construção civil devido à sua enorme força.

Transformalismo — Conjunto de ciências (gramática, teologia, 
sociologia, ciência política, biologia). Na sua aplicação às artes  
procura estudar não as formas, mas os intervalos e as relações 
entre as formas; sobretudo as transformações estilisticas e as 
propensões das mutações. Baseia-se na escola de Focillon e 
Kubler, assim como em Thompson (On Growth and Form), 
mas integra incursões na Teoria das Catástrofes de René Thom, 
e elementos do pensamento chinês clássico, etc. Também 
valoriza os processos de mudança na feitura das obras e nas 
biografias, em particular a ideia de crise.

Transmenipeia – Termo que designa a superação do estado 
carnavalesco através da carnavalização levada ao limite.

Tresler/Misinterpretation — Escreve M. S. Lourenço: Como 

os problemas filosóficos são patologias que ocorrem no interior 
de jogos de linguagem dados, a tradução filosófica executa a 
transferência destas patologias de uma língua para outra. Eo 
ipso fica também demonstrado que um problema filosófico não 
é um problema de uma língua dada, mas antes um problema 



comum  a um certo número de línguas. Fica assim constituída 
na língua para a qual se traduz a possibilidade de encontrar as 
mesmas perplexidades que se descobriram na língua original. 
Esquece Lourenço que o intraduzível grassa no tom, na 
musicalidade, na terminologia, e que (como foi dito) até de 
uma língua para a mesma língua as leituras filosóficas tendem 
para o equívoco e a pândega. Damo-nos conta de que a clareza 
terapeutica do meu tio Ludwig se dilui nas patologias dos seus 
leitores, no que cada geração busca no seu pensamento tão 
lógico e claro. A interpretação involuntáriamente corrompida, a 
misinterpretation, o tresler, é uma vontade de expansão da 
demência poética e narrativa que subjaz às filosofias, é a vida a 
expandir-se em variações de doença a pretexto de serem 
variações de curas. (in Autobiografia da Heteronímia)

Tríade – Os esquemas triádicos são mais agitados, dinâmicos, 
imperfeitos e produtivos. Desembaraçam-nos dos double binds e 
incitam ao entusiasmo.

TYKÉ —



U

Ulay Cohen — Artista. Nasceu em 1974 e tem vivido em 
Charlotte, na Carolina do Norte, onde é professor na Northwest 
School of the Arts. Produziu um trabalho que se desvia do espaço 
da exposição para o exterior, tornando pertinente a vontade de 
evasão do art world. O seu trabalho subsequente concentra-se 
no obscurecimento da linguagem, provocando momentos de 
afasia, seguidos de uma assombrosa lucidez.

Ulisse Giostra  —

Um Puro Nada — Romance filosófico (alemão) sobre a vida de 
Guilherme IX de Aquitânia. Mistura as cruzadas, sexo, teologia 
e estética medieval, um pouco ao gosto de Umberto Eco. É um 
romance feito de pastiches de literatura medieval, mas com 
longos parágrafos metafísicos à Herman Broch. O autor faz um 
longo monólogo interior da cena erótica em que Guilherme se 
faz passar por mudo para fazer amor com as duas damas.

Urana — Visão dos corpos celestes como algo essencialmente 
femenino (tal como os egípcios o conceberam). De acordo com 
esta versão transsexual da mitologia grega era Urana que comia 
os seus próprios filhos. A ela opunha-se Gaio (o alegre) que era 
obrigado a copular com ela permanentemente.



Urraca Nuñes — Poeta, tradutora, jornalista, feminista, 
política. Nasceu em Santiago do Chile e vive actulmente em 
Salamanca. Tem uma monografia sobre o artista-poeta Ian 
Hamilton Finlay. Deu recentemente à estampa a Teoria del 
exílio poético (2018)

Utopias (topos, utopos, atopos, transtopos) — «Contar ou não 
contar com as utopias é uma mera questão de táctica».  (1º 
manifesto homeostético). A teoria deste movimente insiste na 
necessidade destes diversos momentos estratégicos: o topos (o 
lugar), a Utopia (o lugar ideal ou o não lugar), o atopos ( termo 
barthesiano que designa a mobilidade desconcertante de 
Sócrates) e o transtopos (a interface entre os diversos topos).



V

Vanguarda — Segundo Dick Higgins A vanguarda consiste 
naqueles que estão suficientemente à vontade com o passado para não 
competir com ele ou duplicá-lo. Defenição sábia que poderia ser 
aplicada a um académico. A vanguarda resvala frequentemente 
para a academização. Começa por ser um corte epistemológico, 
como o foi, radicalmente, Platão, ou o experimentalismo 
renascentista e maneirista, a respeito do saber anterior. 
Segundo Álvaro Lapa, A Vanguarda é o Museu, isto é, toda a 
Vanguarda busca a sua durabilidade e perpétuação, num gesto 
mágico, quase no domínio do invisível, mesmo quando produz 
actos efémeros. Como escreve Kostelanetz, Quer a arte 
académica, quer a decadente são essencialmente oportunistas, criadas 
para se diluirem no sucesso imediato, mesmo pagando o custo de 
desaparecerem seguramente do corpus da arte que sobrevive graças ao 
ser recordado. Ambas realizam o seu máximo potêncial na sua 
primeira publicação. A arte vanguardísta, pelo contrário, seria 
aquela que vira as costas ao efeito imediato, ao sucesso 
garantido, em prol de uma viva experimentação, 
desempoeirada, alegre e vitalista. As Utopias que a vanguarda 
muitas vezes propõe não são objectivos, mas a vivência concreta 
do levar a cabo ideias e a canalização dos entusiasmos que se lhe 
associam. Como dizia Ernesto de Sousa, pensar o Paraíso é já 
vivê-lo. Ou Manuel Vieira Caminho sempre com o Paraíso na 
tola.



Vajrat — Macaco tirânico cujo corpo é de diamante. Só é 
destrutivel pelo canto de uma sereia. O que é improvavel.

Valentim Sobral — nasceu em Cascais em 13 Abril 1933 mas 
foi educado, depois do falecimento da mãe aos 5 anos em 
Innsbruck por uma tia austríaca enquanto o pai tentava fazer 
fortuna com um negócio de madeiras na Amazónia. Cresceu, 
nesses anos austríacos, num meio católico (o que lhe permitiu 
mais tarde fazer incursões no surrealismo) com um tio que era 
musicologista, mas que escarrava sempre que lhe falavam em 
Bach.  Passava as férias na Ericeira com as primas portuguesas 
gorduchas para quem desenhava pastores-alemães a 
sodomizarem Hitler. Aos 16 a prima Serafina engravidou do 
rapaz e o aborto foi feito com descrição. Estudou Música e 
Filosofia em casa, com um perceptor chamado Ignatz Kantor, e 
tentou formar-se em filologia em Viena, mas uma gaffe infeliz 
sobre as actividades extra-curriculares do reitor, moveram-lhe 
uma perseguição impiedosa, o que o fez regresssar a Portugal, 
onde completou uma formação em Matemática. Confessa que 
limpou o rabo em pequeno a uma edição popular da Origem 
das Espécies, mas não se lembra onde. A sua primeira invenção 
foi o multi-soneto em palavras cruzadas, consistindo em 
sonetos eróticos sobre temas rilkeanos que se pofdiam ler em 
vários sentidos. Recebeu uma bolsa da Fundação Gulbenkian 
para estudar Lógica em Oxford onde viria a experimentar LSD. 



Passou os fins-de-semana em Londres com um cineasta a 
comentar quadros na National Gallery. Ao longo da vida, em 
imitação de Stendhal, escreveu vários auto-obituários, alguns 
dos quais fez publicar em jornais. Experimentou a escrita 
pseudo-automática em círculos tardo-surrealistas e 
católico-progressistas, mas rápidamente se desiludiu com os 
surrealistas e com os católicos. Regressou a Portugal em 1969 
para completar um doutoramento sobre A História do 
Paradoxo na Peninsula Ibérica nos séculos XVI e XVII. 
Publicou uma monografia irónica sobre o pensador quinhentista 
Francisco Sanches, piadas obscênas em latim e mensagebs 
políticas em acrósticos. Fez algumas incursões no budismo 
tendo traduzido Nagarjuna em 1972 e o poeta Han Shan em 
1988, a partir do francês (idioma pelo qual nutre uma especial 
aversão) dentro do estilo das cantigas de amigo, criando  
refrões de mantras galaico-portugueses. Foi professor 
universitário na Faculdade de Letras e acusado por uns de 
excessivamente permissivo, e por outros de pedantemente 
rigoroso. Foi espancado por alunos do MRPP a 14 de Fevereiro 
de 1975 tendo ficado com uma fobia a dar aulas durante dois 
anos. Recebeu uma avultada herança por parte do pai, assim 
como uma curiosa colecção de objectos de diversos povos 
ameríndios. Interessou-se por pintura italiana do século XVI 
por diversas vezes, e escreveu biografias poéticas de pintores 
imaginários a partir de leituras de Vasari, Cellini, de Holanda, e 
outros. O seu primeiro livro de poesia, publicado em 1959 



chamou-se Pancada e Anacorese, o segundo, dez anos mais 
tarde intitulou-se Elegias para Minotauromaquias defuntas, 
titulo bastante redundante Eescreveu uma novela combinatória 
em 1973 a partir de textos de Stendhal e Marsilio Ficino 
chamada Mântua, Ferrara e Urbino. Em 1983 publicou uma 
recolha de estudos de ambito académico Catástrofes e 
Epanáforas. O terceiro e último livro de poemas O Vetala Vago 
(1986), é um caso de vampirismo post-cibernético que o 
próprio autor traduziu para inglês com o título The Vain Vetala 
- a post-cibernetic fancy. A sua obra prima, a tradução em 
decassílabos-acrósticos de fragmentos escolhidos de 
Wittgenstein, continua por editar após a sua morte, em 2006.

Variantes/ne varietur — Digamos que há autores que têm o 
bichinho da variantes, e há os que buscam edições definitivas, a 
fixação canónica de um texto, a sua perfeição egípcia e o seu 
sentido defitivo. Nos primeiros militam, por exemplo, Pessoa e 
Llansol, onde a encenação teatral, as interminaveis variantes, as 
datações e redatações, a vida romanesco-alegórica, e o 
perspectivismo demencial, dão um ar de incompletude viva, de 
pereclitante work-in-progress poliédrico, em que tudo pode 
renascer de fragmentos, desacatos ou desvios. Num polo oposto 
temos a versão económica e definitiva, concisa (aticista) de um 
Lobo Antunes, ou, o caso mais complexo de Herberto Helder. 
Este último é acompanhado de colossais auto-expurgos 
(imitados por Joaquim Manuel Magalhães, dentro de uma 



atitude quase oposta), e de remontagens da obra num estilo 
borgiano, num auto-apropriacionismo extremamente autoral. 
Para Herberto, Herberto só pode ser contemporâneo de si, e o 
seu canone, como na vida, vai mudando, sendo mais rigoroso, 
sem no entanto perder o gosto maroto das metamorfoses. 
Depois do seu último livro, mesmo póstumo, os primeiros 
livros já não se lêem da mesma maneira. (coisa que poderiamos 
de dizer de toda a gente — embora aqui de modo mais pessoal 
e consciênte). Mas como usar a estranha massa de obra 
expurgada, amaldiçoada pelo autor, que ele queria pura e 
simplesmente sumida, ah, esse mal-estar desautorizado? Que 
fazer com Cobra e com o já reditado (o autor nunca o faria) A 
Apresentação do Rosto (entre muitíssimos outros)? Retour do 
refoulé? Interessantes estes estilhaços malditos a que temos de 
dar desconto, de ter em conta e rejeitar, de assimilar e 
desconfiar, de ler com picuinhisse historicista e com ingénuo (e 
grande) prazer estético. Entre a variação e o mastabismo ne 
varietur oferecem-se milhentes casos, como a interpretação 
desvairada (de que Umberto Eco deu a abertura e os limites) e 
o o(s) perspectivismo(s) que o autor nos propõem contra a 
expoliação e o desvio traiçoeiro. Neste sentido o traço 
hermeneutico implica também um fidelidade afectiva ao 
escritor (uma amizade textual) resultante do convívio com os 
textos ou o autor vivo, por mais equívocos que daí surjam. O 
que não quer dizer que os textos não possam ser utilizados para 
outros actos creativos, de homenajem, desplante ou canalhice. 



Mas aí já não estamos na interpretação (no carinho do 
entendimento), mas no desvario do ab-uso.

Valérie Delabroy — (Clermont-Ferrand, 1972) é economista. 
Iniciando-se como colecionador destacou-se mais tarde como 
curador por via das sucessivas apresentações da sua coleção em 
museus e centros de arte. O seu pragmatismo tornou-se 
percursor da política cultural regional devido à sua esfera de 
relações nos campos políticos e económicos. (Sara e André)

Vegetariana — Revista da qual só saíu um número dedicada à 
vegetalização do pensamento, à ecologia conceptual.

Vera Fritz —

Vera Gorbatov — Nascida em 1950 e neta de um importante 
general soviético, Alexander Gorbatov, (sem c). Formou-se em 
piano no Conservatório de S. Petersburgo e continua a ganhar a 
vida como professora e concertista. Vive numa dacha na 
Crimeia. Diz-se que as suas curadorias são como fantasmas, 
com reminiscências de exilios, de deportações, da melancolia 
tchekoviana. Trabalha não só a partir de artistas, como de 
fragmentos de curadores, numa mistura entre colagem e 
anamnése. Considera que organizar mostras é como fazer 
compotas. Os seus amigos artistas russos e ucranianos 
(pró-russos) abandonaram-na e tem agora uma relação de longa 



distância, embora continue a trabalhar, de certo modo, com 
eles. Das duas irmãs que viviam com ela, Irina e Sonia, uma 
morreu num acidente de comboio, outra sucumbiu às investidas 
de uma vaca.

(A) Verdadeira História do Artista Conceptual — Texto de pura 
arte conceptual de um suposto artista (nunca nomeado), 
nascido em 1935 em Hartford, Connecticut, de ascendência 
norueguesa e argentina, e constituído por resumos da sua 
actividade, aqui irresiumível. As suas peripécias estendem-se 
até 1997, ano em que desaparece em condioções misteriosas na 
Amazónia. O seu percurso é uma verdadeira epopeia ignorada 
pelos manuais de história de arte.

Vernácula — Romance. Um diligente e honesto académico 
vive casado com uma mulher muito mais intiligente e bem 
sucedida que ele. Ela é espartana, sexualmente fria e 
maltrata-o. O académico começa a ter um relação com a 
empregada de um bar que o liberta das frustrações e lhe revela 
o mundo das perversões sexuais. O académico começa a 
transformar-se. Frequenta ginásios. O corpo altera-se. Escreve 
poemas eróticos. Começa a familiarizar-se com o sub-mundo e 
descobre uma outra personalidade. Quer tornar-se gangster. 
Apanha uma pneumonia. No final vêmo-lo de novo com a 
mulher a maltratá-lo.



Vernant (Galeria) —

Verosemelhança — Para sermos mais verosímeis imitamos as 
artimanhas das biografias. E para serem mais interessantes as 
biografias copiam as retóricas romanescas. Pescadinha de rabo 
na bôca enquanto se acende a lareira. (in Autobiografia da 
Heteronímia)

Vicent Gloss — Historiador de Arte e Crítico nascido em 
Wisconsin, vivendo actualmente em Maryland. Autor do The 
Unbeliveble Art of Francisa Carvalho.

Vieira (Mestre) — Dizia o mestre Vieira que se podia seguir 
uma linha, ou várias linhas. Podia-se seguir uma linha do tipo 
conceptual, fria, e pintar ao mesmo tempo dentro do tipo 
sensual, ardente, pulsional. Podia-se fazer coisas tipo 
conceptual, como objectos, teorias, performances e happenings. 
Podia-se também pintar em muitos estilos ao mesmo tempo.

Violentos Herbertianos — justificam actos criminosos com 
citações do Herberto Helder. São pedófilos, exaltados 
apocalípticos. Gostam das pinturas de Bacon, das peças de 
Ésquilo, dos textos de Artaud e de filmes de Bergman, Lars 
Von Triers e John Ford. Frequentam o baixo mundo 
clandestinamente. Cometem crimes manhosos porque lhes dá 
na tineta. São telúricos, mas vivem em casas tristes, sujas, 



desarrumadas, com muitas formigas. Coleccionam arte 
primitiva (máscaras, armas) de terceira ordem. Alguns 
estudaram antropologia. São ritualistas um tanto ou quanto 
manioco-depressivos. Frequentam psicanalistas junguianos. 
Falam de arquétipos. Alguns dizem-se tântricos ou xamãs. 
Sendo intelectuais têm um fraquinho pelas notícias mais 
horríveis de que falam de um modo analítico e especializado 
nos cafés (tipo comentador de televisão).

Vite de piu eccellenti Artisti Concetuali — Na sequência das 
Vidas dos Conceptista e Zuturistas, saídas no ano anterior, Renato 
Ornato fez publicar em 2020 estas vidas Da Marcelo Duchamp 
insino a'tempi nostri, precedida de uma excelente introdução 
histórica da sua larva. Foi em plena crise pandemica, em Abril, 
quando Itália fazia manchetes por todo o mundo que Ornato 
fez saír este livro na pequena povoação de Bomarzo, conhecida 
pelo seu Parche di Mostri, e pelo romance do escritor argentino 
Mujica Lainez. O Lançamento foi feito em Zoom com a 
colaboração de Fabiana Sorrento (em Lisboa) e Bernardete 
Bettencourt (em S. Francisco). O curioso nesta apresentação é 
que Bernardette revelou ser prima, pelo lado francês, de Jorge 
Luis Borges, também ele um descendente dos Bettencourt. 
Nesse Outono surgiu na Waf Books a tradução em inglês desta 
obra, num estilo mais límpido, Lives of the most excellent 
Conceptual Artists, from Marcel Duchamp to the Conceptists. O 
trabalho do tradutor, James Freeman, conseguiu transformar a 
prosa retorcida de Ornato num estilo límpido, desempoeirado, 



o que lhe valeu o Fitzgerald Prize para a melhor tradução do 
ano.

Vladimir Vadim — Artista Suiço nascido em Baden. A sua arte 
de raíz matemática faz o encontro entre a topologia e os 
afectos, entre axiomas e sexualidade, entre inibição e 
persistência.



W

Waf Books — Chancela ligada à Academia de Vanguarda, 
dirigida por João Gafeira, com um vasto catálogo (fazer o 
catálogo), publicando sobretudo livros de artista ou 
experimentais de autores como Lucy Melo, Jorge Judas, John 

Rindpest, Pedro Proença, Gianni Frazetta, Bernardete 

Bettencourt, Pierre Delalande, Marta Fernandez , Renato 

Ornato, Rosa Davida, Jacob Bacon, Francisco Clone, Gertrude 

Wittgenstein, Karl-Otto Steinbach, James Jauss, Jude 
Chotejewitz , Pedro Portugal, Benny La Motte, Billy Burgin, 
Bryan Bruce, Emilio Vargas, Joseph Weiermair e Salvatore 
Persiano.

Walking Novel — Um romance que tem literalmente "pernas 
para andar". O romance sai de sua casa, pela calada da noite, 
deixa uma nota, e faz-se ao mundo nas mesas de cabeceira, 
tabliers de automoveis, alfarrabistas, bibliotecas municipais, etc. 
É uma mistura entre o Burro de Ouro de Apuleio e o On The 
Road (o livro descreve vários concertos de jazz em estâncias 
turisticas no sul de Espanha). No fim, um casal faz 
inadvertidamente amor em cima do livro, e este transforma-se 
numa escritora.

Walter Cohen —



Walter Kranz (Galeria) —

whynotsneezine — Revista/(anti)Zine de inspiração 
duchampana, criada em 2003 e entretanto desaprecida.

Wilamowitz Moellendorff Artworks Projects —

William Guthrie (Galeria) —

PIAM



X

Xana — Artista plástico, Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves 
Barata nasceu em 1959, em Lisboa. Formou-se pela Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa em 1984. No ano anterior 
tinha formado com um grupo de alunos dessa instituição, o 
grupo Homeostética (entre 1983 e 1986). Mas, em 1984, Xana 
partiu para o Algarve  fixando-se em Lagos  . Na segunda 
metade da década de 1980 desenvolveu uma atividade artística 
o b j e c t u a l i s t a , q u e s i t u a o d e s e n h o e a c o r n a 
tridimensionalidade. Estes objetos coloridos apresentam-se 
como gigantescos brinquedos, sem qualquer função utilitária. 
São objetos estáticos, arquitetados como meras junções de 
volumes elementares. As superfícies, planas ou curvas, assumem 
variadamente a picturalidade, em escalas de grandeza diversa. 
As cores vivas aparecem em formas semirregulares. A espiral é 
uma linha frequente, com o seu poder de organização dinâmica, 
extensão infinita, virtual centro hipnotizante. Deste modo, 
Xana apropria-se dos efeitos de transparência que nos anos 
1980 surgiram com força ótica  tanto  nas texturas da  bad 
painting  figurativa como da  pattern painting  abstrata. O 
movimento do corpo do observador facilita o encontro 
instintivo dos jogos cromáticos que, em planos destacados ou 
em superfícies contínuas, qualificam o espaço real. As 
instalações de Xana fazem-se, frequentemente, a partir de 
objetos de plástico disponíveis no mercado: alguidares, pratos, 
taças, são escolhidos pelas suas cores garridas e dispostos 



segundo uma estratégia de serialização e acumulação a que o 
humor e a ironia não são alheios, e que se impõem pelo impacte 
visual. Objetos que são também pinturas, pinturas que são 
esculturas, a obra de Xana define-se pela cor e pelo carácter 
lúdico e despreocupado. (infopédia)

Xanamismo — A não confundir com chamanismo. Numa 
correspondência homeostética datada de 6/10/2002 Ser 
Xanamístico, lê-se: Tomar um Xana por um Xanana. É melhor 
um Xanax que um Ananax. Óxana nas Algarviaturas. O 
Xanamismo é praticado pelos comedores de Tostas Xanamísticas. A 
um caso de duplicação de Xana chama-se Bixana. Para se ter um 
Xana tem que se dar graxa à parte baixa. O Oxananismo é o que 
faz um Xana consigo mismo. Em que é que consiste uma 
Xaxananada?

Xavier Alcantara —

Xenão de Atenas — Pensador ateniense nascido no final do 
Sec.VI A. C., cuja obra nos chegou muito fragmentária. 
Considera toda a sabedoria doentia, que os homens se devem 
transformar em Zeus, que a morte é diluição noutras vidas, que 
a consulta de oráculos acelera os desastres, e que o Nous (o 
sopro? a alma?) necessita de se alimentar através do confronto 
com os auditores e contraditores da pólis.



Xenea de Manea — Autora do século VII A. C., a que não 
podemos ainda chamar filósofa. Está mais perto de Hesíodo do 
que de Anaximandro, com uma línguagem densamente poética, 
com estranhas imagens como a de Hádes a engendrar do Érebo 
a sua esposa Persefoneia para que esta o possa chicotear, ou a 
Noite, agrilhoada no Abismo, fonte do Caos, a suster um 
mundo ainda indefenido (vasto e nevoento). Fala como 
Anaximandro de uma Anangké, a que chama Ardente. A maior 
parte dos seus fragmentos são de difícil interpretação.



Y

Yosuph Singer — 

Yvan Junot —

Y. Zang — Nascido em Taipei, em 1966, é um bom exemplo de 
um tipo de curadoria taoísta que assenta os seus pilares em 
John Cage, William Burroughs e Tchuang-tseu. As exposições 
que organiza estão cheias de coisas em sítios insuspeitos. 
Parecem florir e murchar ao mesmo tempo. Zang tem levado 
uma vida quase na obscuridade, sendo um sábio gestor de 
exposições complexas, encontrando soluções inesperadas, 
deixando paredes com manchas, buracos abertos no soalho, 
expondo muitas vezes em jardins, em fábricas abandonadas, em 
grutas, em palácios, em paragens de auto-estradas, apeadeiros e 
escolas primárias. Há um vento de inumanidade nelas, incríveis 
epifanias do feio, esgares do terrível, aninhamentos de opiados. 
Ao vê-las somos entranhados pela subtileza do 
verdadeiramente terrível.



Z

Zenão — Mestre da sabedoria post-paradoxal e amante de 
Parménides.

Zero de Zorba (novela) — Um poeta grego, encontra os 
cadernos de um seu amigo de adolescência que morreu sem os 
publicar, e que pede que os destrua ("se já não estou vivo, de 
que me serve qualquer glória literária?"). Yorgos, fascinado, 
descobre-lhe alguns defeitos, e para garantir a glória do texto 
vai corrigindo e "melhorando" os textos ao longo dos anos, sem 
o confessar a ninguém. Quando julga ter terminado o trabalho 
morre atropelado quando ia comprar um maço de tabaco. A 
familia, destituida de interesse pela literatura, entrega os textos 
dactilografados a outro amigo que não os acha a seu gosto. 
Este, com um gosto mais experimental, procede a revisões, 
alterações e montagens radicais. Consegue que uma editora os 
publique em seu nome. Quando sabe que o livro se encontra 
impresso enforca-se.

Zeus — Segundo Rindpest cansou-se de jogar dados

Zé Zoo —

Zico Zack —



Zut (the) — Museu Zuturista, especializado em provocação, 
detonação, performances e incontinência verbal. O Museu mais 
rápido do mundo (?).

Zuturismo — A existência episódica (ou não) do Zuturismo 
(um trocadilho de zut, rápido, com turismo), limitou-se a uma 
performance e a duas publicações, o Almanach Zuturista 
(edições Asa D'Icarus/Documenta — também disponível em 
https://issuu.com/sistemasolar/docs/almanach_zuturist), e O 
Zmundo Zuturista nº1 (exclusivamente on-line, publicado  a 22 
de Maio em https://issuu.com/pedroproenca5/docs/zmundo).  
Complexista, advogado da múltiplicidade e defensor de um 
Super-Arthomem (um homem mais complexo, sensível, 
poético, criativo), o zuturismo é quase sempre desconcertante, 
como nesta nota final de Manuel Vieira: O Zuturismo farta-se 
de vencer. Tudo o que é zuturista vive. A morte do Zuturismo é 
a ressurreição do Z. A saliva das línguas das amantes é um 
cosmos Zuturista onde vivem planetas e biliões de seres 
intiligentes. Zuturista-me antes que eu te zuturiste. Pouco 
depois destas publicações o teórico/curador Roberto Ego 
publicou o seu livro Zuturismo Sbagliato e assumiu a direcção 
do museu The Zut.



Dissimulância
Ninforrealidade
Cosmeticologia
Dissimulacro
Infrarresalização/infrarrealidade
Miopísmo
Estétética
Pilosofia
Pentelhismo
Poliateismo
psukhai
allelophagia - canibalismo
antron



daimons
topos
phugé – exilio
tekton
alêtheia
enthousiasmous
frené
métis
telos/atelos
mêden – nada
Kosmos
Chaos – fenda (cona)
Krisis – distinção
muthos
logos
moira
anagké
diké
thumos
òdos

Ronaldo Judas 
Yoho Kono
Jéfe Koona
Catarina Grossa 
Anselmo Quisto



Tomás Truta 

EXPLICADISMO

Artomo

Artéria

Nartureza

Eva Adão e Silva, artista

Paxacha Espírito Santo (MV) - curadora

Pico O´Neil - artista

Ena Pá 2000

Irmãos Catita

Lello Marmelo

Boaventua Sousa-Cristo

Ricardo Rocha

Nelson Mamada



Museu do Esquecimento

Forget-Me-Not-Museum

Oblivium Museum

Cabrita II, faz Cabritas com lixo

FUTURPOLIS, Pedro Portugal, montagem Adriana Alcântara. As 
cidades que aparecem nos filmes de ficção científica...

Art Movie

Tristão e Martim - Robinson Crusoé Português e o seu cão Martim 
que viveram durante um ano sozinhos na ilha do Pico (séc. XVI)

Lusomorfismo, a qualia da forma portuguesa...

Universidade de Badmington, Irlanda (MV)

Asa de Icarus, editora

ACA VAN LIS

Ai Jesus - artista (1989) mãe chinesa e pai português



Mijja Aaky

Zibelino Rodovalho-o-novo

Halter Hugo-Crónico (Valter Egas Mann)
Sandoval Augusto-Orly
Bitoque-o-Velho
Filipa Gastão
Zázá Cachimba
Aristotelina Débora Tavares Freitas e Branco
Solha Magnésia


