
TATIANA MACEDO
 
A artista tece uma reflexão sobre o próprio 
processo artístico e o que está implicado nele, 
abordagem sempre presente em todo o seu 
trabalho e que se exemplifica na série Hope 
apresentada na Paris Photo. Mostrar uma obra 
de arte, ser artista, é dar visibilidade a algo e 
pensar em todos os processos que ocorrem 
com esse ato: agência, estruturas de poder 
dentro dos sistemas de visibilidade, produção, 
recepção, tradução, migração e ponto de vista 
- todos destes, para citar alguns. A prática 
artística não se destina apenas a desenvolver 
um assunto específico, é sempre uma 
afirmação, uma visão das coisas. 
Em Bela/Afri-Cola a artista retrabalha um 
‘álbum fotográfico’ privado pertencente à sua 
tia Isabel (Bela). Mas ao contrário de um 
álbum amador, estes são retratos de Bela, 
tirados por um fotógrafo profissional 
Angolano, um amigo da jovem, em Luanda, nos 
anos de 1973 e 1974. Segundo a artista "A 
História é sempre feita de pequenas histórias 
privadas, como esta. Estas fotografias não falam 
de nostalgia, mas se um certo grau de nostalgia 
aqui for encontrado, então ele é olhado 
diretamente nos olhos.”
Tatiana Macedo decidiu libertar as imagens da 
sua patina de passado e retocar áreas 
danificadas, no processo de digitalização, 
processamento e reimpressão digital das 
fotografias amarelecidas pelo tempo, tratando-
as de um ‘modo contemporâneo', eliminando 
o intervalo de tempo entre o momento em 
que as imagens foram captadas, e o momento 

Apresentando Hope e Afri-Cola na Paris 
Photo 2019 Presenting Hope and Afri-
Cola at Paris Photo 2019

Tatiana Macedo reflects on the artistic process 
itself and what is implicated in it, condition that  
is part of her work as artist thus we exemplify in 
the series Hope. Showing a work of art, being an 
artist, is to give visibility onto something and to 
think about all processes that occur with that act: 
agency, power structures within systems of 
visibility, production, reception, translation, 
migration and point of view - all of these, to 
name a few. The artistic practice is not intended 
to only be about a specific subject of field but is 
always a statement, a view of things. 
In the series  Bela/Afri-cola, the artist reworks a 
private photographic 'album' belonging to her 
aunt Bela.  But unlike an amateur album, these 
are portraits of Bela, taken by a professional 
Angolan photographer, a friend of the young 
woman, in the area around Luanda in 1973 and 
1974.  In her words, "History is always made of 
small, private histories like this. These 
photographs are not about nostalgia, but if a 
certain degree of nostalgia is found, then it is 
addressed straight in the eye." 
The artist decided to free the photos of their 
patina and to retouch damaged areas, by 
scanning, processing and reprinting them digitally, 
in a 'contemporary fashion'.  The final display is 
an expanded re-working of these images, 
enacting distances (or the lack of them), 
privileging the look from above – often sensed as 
more personal. 



Tinta pigmentada sobre papel Fine Art P&B, vidro 
de museu Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 
35mm Film
140x60 cm cada each  
Será apresentada na Presented at Paris Photo 2019
1ª apresentação pública integrada na exposição 1st 
public presentation at Cosmo-Política 3 comissariada 
por curated by Paula Loura Batista e Sandra Vieira 
Jürgens, Museu do Neo-Realismo, 2018-2019

A Lot of Hope 
 



Beijing Zoo From A Simian Perspective 
From the series A Lot of Hope, 2018 

Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 35mm Film
140x60 cm



Black Phantom 
From the series A Lot of Hope, 2018   
Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 35mm Film
140x60 cm



Medusa Tank Casino Girl 
From the series A Lot of Hope, 2018   

Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 35mm Film, 140x60 cm
(Paris Photo J.P. Morgan Curators' Highlights)



A Lot of Hope
From the series A Lot of Hope, 2018   
Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 35mm Film
140x60 cm



Black Suit Rank 
From the series A Lot of Hope, 2018   

Pigment Ink on Fine Art Paper from B&W 35mm Film
140x60 cm



Female Workers Of All Lands Be Beautiful
From the series A Lot of Hope, 2018   
Pigment Ink on Fine Art Paper from colour 35mm Film
140x60 cm



BELA 
/AFRI-COLA 

Tatiana Macedo trabalha com filme, vídeo, 
fotografia e som, nas suas formas expandidas, 
numa abordagem interdisciplinar que penetra 
profundamente em contextos específicos, 
documentando, ficcionando e discursivamente 
transformando-os, através da edição e da 
montagem, de forma crítica, sensível e 
ensaística. 
Em exposição individual pela segunda vez na 
galeria, a artista, de ascendência Portuguesa e 
Angolana, apresentou um conjunto de obras 
em que retrabalha um álbum fotográfico 
privado pertencente à sua tia Isabel (Bela). 
Mas ao contrário de um álbum amador, estes 
são retratos de Bela, tirados por um amigo - 
um fotógrafo profissional Angolano - em 
Luanda, nos anos de 1973 e 1974. Na 
instalação, que transforma a presença das 
imagens numa experiência escultórica, Tatiana 
Macedo retrabalha digitalizações das imagens 
do álbum, já gastas pelo tempo, e a partir delas 
imprime, ela mesma, em várias escalas e 
depois de minuciosamente apagar todas as 
marcas de deterioração das impressões 
originais. Sem qualquer tipo de nostalgia ‘apaga’ 
o intervalo temporal entre a captura da 
imagem e a sua impressão, como que 
continuando o trabalho do seu autor, falecido 
pouco tempo depois, em 1975. Apresentado 
pela primeira vez em 2016 em Berlim e sob o 
título Bela. este sempre foi, para a artista, um 
corpo de trabalho que ‘pensa’ com a migração 
dos elementos que o constituem, sendo 
fundamental este seu segundo momento de 
apresentação em Lisboa. Em Berlim, a artista 
juntou à instalação fotográfica um elemento 
da cultura material de consumo alemã – a 
Afri-Cola – uma bebida criada e registada em 
Colónia em 1931, que teve o seu boom 
comercial no pós-Guerra. Esta referência 

Tatiana Macedo

Tatiana Macedo works across mediums such as 
film, video, photography and sound in their 
expanded fields. By immersing herself in specific 
contexts, she documents and discursively 
transforms them through the editing in a critical, 
sensitive and essayistic manner. 
In her second solo show at the gallery, the artist, 
of Portuguese and Angolan ascendance, 
presented a reworked private photographic 
album belonging to her aunt Isabel (Bela). But 
unlike an amateur album, these are portraits of 
Bela that were taken by a friend of hers – an 
Angolan professional photographer – in Luanda 
in the years of 1973 and 1974. In these 
installations Tatiana Macedo transforms the 
images into a sculptural experience, reworking 
the album scans, timeworn, and reprinting them 
into various scales (after meticulously deleting all 
marks of deterioration from the original prints). 
Without any feeling of nostalgia, the artist erases 
the time-interval between the moment the 
images were captured, and their current 
reprinting, as if continuing the photographer’s 
work. He died shortly after, in 1975. Exhibited for 
the first time in 2016 in Berlin, and under the 
title ‘Bela’ this has always been to the artist, a 
body of work that ‘thinks through’ the migration 
of its central elements – thus being fundamental 
to have a second presentation in Lisbon. In Berlin, 
the artist added an element of the German 
consumer culture to the photographic installation 
– the Afri-Cola – a drink originated and 
registered in Cologne in 1931, which had its 
commercial breakthrough in the Post-War period. 
This reference acquires an ironic tone when we 
think at the cult advertising films of this drink, 
namely the ones directed by Charles Wilp in the 
late 60’s and 70’s. These films explored the 
exotic cliché of the palm tree image logo, which 
associated Africa to an idea of body 

Video-Documentação da exposição 
em Berlim, Künstlerhaus Bethanien, 
2016 (link):  
Texto sobre a exposição com o mesmo 
título apresentada na Text about the 
exhibition presented at  Carlos Carvalho 
Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 
Portugal

https://vimeo.com/222032302
https://vimeo.com/222032302


adquire um tom irónico quando pensamos 
nos filmes publicitários de culto desta bebida, 
nomeadamente nas décadas de finais de 60 e 
inícios de 1970, realizados por Charles Wilp. 
Estes filmes exploravam o cliché exótico da 
palmeira e da imagem de África associada à 
emancipação do corpo da mulher e do 
homem, à liberdade sexual num estilo 
provocativo, avant-garde, pop e futurista que 
enaltece a celebração e a festa inebriada 
(dado o alto teor de cafeína da bebida). A sua 
irreverência é incorporada no slogan: 
“und alles wird afri”, “e tudo se torna afri”. 
Mais tarde Wim Wenders realiza também um 
spot comercial para a Afri-Cola. Os elementos 
aparentemente díspares que compõe este 
projecto, migram nas suas múltiplas direções 
contextuais, históricas e culturais, entre Angola, 
Portugal e Alemanha. 
Neste segundo momento de apresentação em 
Lisboa, as imagens (algumas inéditas), 
regressam a um contexto que lhes é mais 
sensível, ao contrário da Afri-Cola que migra 
para um contexto que lhe é alheio. Para o 
público de Lisboa que desconheça a origem 
da bebida alemã, Afri-Cola poderá ser 
entendida como uma bebida Africana, com 
tudo o que isso possa representar na memória 
e na vida de cada um. Qual o papel do texto 
que acompanha este projecto? Como 
legendá-lo? Estas são questões que têm 
ocupado os debates de várias instituições 
europeias e não só, com coleções etnológicas  
constituídas por artefactos que migraram de 
cultura, e que hoje cada vez mais se debatem 
com o problema da narrativa que lhes é 
subjacente e/ou acrescentada. Que histórias 
contam esses objectos? Não bastará contar a 
história do seu uso, da sua origem geográfica, 

étnica, histórica, assim como não será 
suficiente contar somente a história do seu 
roubo, tráfico e colonização. Clementine Deliss 
diz que estes objectos ‘estão contaminados’. 
Penso que em parte as pequenas narrativas 
pessoais e as suas biografias são aqui 
fundamentais – quem os fabricou, quem os 
colecionou, quem os traficou, que viagens 
fizeram? Pensando a partir dos movimentos 
migratórios e das deslocações de todos estes 
intervenientes. Mas nada existe fora de 
contexto. O nosso entendimento das coisas 
dependerá sempre da forma como nos 
posicionamos, de uma capacidade de exercitar 
o corpo e o pensamento fora desses limites, 
assumindo vários ângulos e pontos de vista 
que nos permitam questionar o que temos 
diante de nós , em cima, em baixo, atrás, ao 
lado, hoje, ontem, num ambicionado futuro. 
Nas palavras de David Campany, 
Photographs are highly mobile images. Made at 
particular times, often for particular reasons 
they can reappear in other circumstances. 
Some of the most well known photos have 
had long lives and numerous manifestations – 
in magazines and books, on gallery walls, 
postcards and posters. Many are essentially 
simple, their meaning able to withstand the 
vagaries of cultural transit. Others are more 
pliable, yielding to different demands, shifting in 
meaning, lending themselves to different ends. 
Some become well known through a single, 
highly visible use (on television or on the cover 
of a newspaper). Others accrue their meaning 
over time. 
Uma coisa é certa para mim: estes são 
retratos de alguém apaixonado pelo que tem 
diante de si: sujeito e paisagem. Alguém que 

exotic cliché of the palm tree image logo, which 
associated Africa to an idea of body 
emancipation (male and female) and sexual 
freedom in a provocative, avant-garde, pop, 
futuristic style. Its irreverence is incorporated in 
the slogan: “und alles wird afri”, “and everything 
becomes afri”.  Later Wim Wenders also shot a 
commercial for the brand. The apparently 
disparate elements that embody this project 
migrate in their multiple contextual, historical and 
cultural directions between Angola, Portugal and 
Germany. 
Presented here in Lisbon, the images (some 
shown for the first time here) return to a context 
that is familiar to them, whilst the Afri-Cola drink 
migrates to an alien context. For the Lisbon 
public who is unfamiliar with the German drink, it 
may be perceived as an African beverage (with 
everything it may entail in the memory of each 
individual). What is the role of the project’s 
underlining text? What kind of captions can be 
added? These are questions that have been 
occupying the debates of various institutions with 
ethnological collections, mostly constituted by 
objects that have migrated from a different 
culture. What sorts of stories or narratives are 
told by these objects/artefacts?  One not only 
should tell the story of its usage, its geographical, 
historical, and ethnical origin, neither would it be 
sufficient to tell the story of its trafficking, theft 
and colonization.  Clementine Deliss says that 
‘these objects are contaminated’. I believe that 
the micro-narratives like these personal 
biographies are fundamental here, as much as 
who produced/manufactured them, who collected 
them, who trafficked them, what journeys have 
they incurred.  Of course nothing exists out of 
context. Our understanding of things will always 
depend on the way we position ourselves, on our 
capacity for exercising our bodies and thought 



no intervalo da sua profissão exerce a sua 
liberdade artística, no encalço dos seus 
mestres - como presumo ser o caso de uma 
das fotografias de Bela com a sua amiga, à 
janela da carcaça abandonada de um 
autocarro onde se lê “Autocarro do Amor”, 
mas que me remete para o icónico retrato da 
desigualdade racial nos EUA, de Robert Frank, 
em The Americans (França, 1958). Um outro 
filme vem-me à memória: La Pyramide 
Humaine de Jean Rouch (Costa do Marfim, 
1959) – um audaz exercício entre a ficção e a 
não ficção, o amor, a adolescência e uma 
Abidjan colonizada por Franceses a viverem já 
a sua Nouvelle Vague. O autor destas imagens 
expõe tanto a sua fragilidade quanto a do 
território que é pisado por ambos. Qualquer 
leitura de uma relação predador/presa é 
limitada quando falamos de um retrato. E a 
nossa posição como espectadores está 
também ela repleta de fragilidades. Na 
instalação vídeo/escultura que integra a 
exposição, tudo é imagem e tudo é paisagem, 
num movimento de travelling infinito sobre o 
‘palmeiral’.  Dou por mim a ironizar, mais uma 
vez, a experiência exótica na arte 
contemporânea - uma veneração temporária 
vazia de conhecimento, uma produção de 
objectos de exibição que perpetua com o 
mesmo exotismo aquilo que pretende criticar. 
Mas Bela faz parte da minha biografia e Afri-
Cola é uma droga politicamente incorrecta, 
ambas objecto e imagem, permeáveis à 
fragilidade dos seus espectadores – as nossas 
fragilidades. 
Este texto foi escrito por Tatiana Macedo, na 
primeira e na terceira pessoa.  
Lisboa, Abril de 2019 
Tatiana Macedo 
Com o apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian no contexto da Bolsa João Hogan 
de Residência Artística na Künstlerhaus 
Bethanien, Berlim, 2016

non-fiction exercise between love, youth and an 
Abidjan colonized by the French (already living 
their Nouvelle Vague). The author of the images 
(deliberately left unknown here for privacy 
reasons) exposes his emotional fragility as much 
as the territory that both of them stand in, is a 
fragile one. Any reading of a predator/prey 
relation is a limited one when speaking of a 
portrait. Even our positioning as spectators is full 
of fragilities. In the video-sculpture installation, 
everything is image and everything is landscape, 
in a perpetual travelling movement over a ‘palm 
trees field.’ I hereby see myself, once again, 
ironically addressing the exotic experience in 
contemporary art –a temporary praise without 
knowledge, and a production of objects that 
perpetuate the exoticism that it promised to 
criticize in the first place.  But Bela is part of my 
biography and Afri-Cola is a politically incorrect 
drug, both object and image, permeable to the 
fragilities of their spectators – our own. 
This text was written by Tatiana Macedo, in the 
first and third person. 
Lisbon, April 2019 
Tatiana Macedo 
  
This body of work was produced with the support 
of the Calouste Gulbenkian Foundation in the 
context of the João Hogan Artistic Residency 
Grant at  Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2016    





Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 32 x 115 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 28 x 19 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 28 x 19 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 28 x 19 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 28 x 19 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 28 x 19 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 26 x 39 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 26 x 39 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 26 x 39 cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 2 (28 x 19) cm 



Untitled, from the series Bela/Afri-Cola, 2016-19 Archival Pigment on Hahnemühle Fine Art Photo Rice Paper, 26 x 39 cm 



Afri-cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Bela #1, #2, #3, and #4 (from the series Bela / Afri-Cola) 2016-2019
4 Large Format Archival Pigment Prints on Hahnemühle Fine Art Photo Rag Cotton Paper  Mounted on wood and Afri-Cola bottles  229 x 163 x 22 cm (each)



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Untitled, Shelf #5 (from the series Bela / Afri-Cola) 2016-2019, 2 Archival Pigment Prints on Hahnemühle Photo Matt Fibre Paper, Mounted on 
wooden shelf 32 x 115 cm



Untitled, Shelf #4 (from the series Bela / Afri-Cola) 2016-2019
3 Archival Pigment Prints on Hahnemühle Photo Matt Fibre Paper , Mounted on wooden shelf 32 x 150 cm



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Untitled, Shelf #1 and #2 (from the series Bela / Afri-Cola) 2016-2019
14 Archival Pigment Prints on Hahnemühle Fine Art Rice Paper, Mounted on wooden shelf 32 x 200 cm (detail)



Untitled, Shelf #1 and #2 (from the series Bela / Afri-Cola) 2016-2019
14 Archival Pigment Prints on Hahnemühle Fine Art Rice Paper, Mounted on wooden shelf 32 x 200 cm



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019, vídeo 
Video-Sculpture with Afri-Cola bottles, variable dimensions, 4:3,black & white, 18:53’ Loop, 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola| vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 



Afri-Cola | vistas da exposição exhibition views Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa Lisbon, 2019 
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D
ispostas horizontalmente, 
como se fossem objectos, 
esculturas, as imagens foto-
gráficas daquela mulher 
intrigam o observador. Ofe-
recem-se e escapam-se ao 

seu olhar. Quem é ela? E quem, do 
outro lado, a fotografou? Em que 
paisagens? Em que tempo? Aos pou-
cos, algumas respostas vão surgindo 
com enigmas. Permanecemos num 
espaço intermédio, preenchido por 
ecos, sentidos, trânsitos, palavras. E 
esse espaço chama-se Afri-Cola, a 
nova exposição de Tatiana Macedo 
(Lisboa, 1981) na Galeria Carlos Car-
valho, em Lisboa. A artista de ascen-
dência angolana, distinguida há 
quatro anos com o prémio SONAE 
Media Art, reconfigura em Lisboa 
um projecto iniciado em 2016, em 
Berlim. Diga-se de outro modo, os 
trabalhados apresentados na cidade 
alemã são os que podemos ver, até 1 
de Junho, na galeria lisboeta. Só mu-
dou o contexto histórico, social e 
político. Volte-se aos retratos daquela 
enigmática mulher, à volta dos quais 
vamos circulando. “São fotografias 
da minha tia, Bela, tiradas nos arre-
dores de Luanda, em 1973 e 1974”, 
revela a artista. “Era um amigo mais 
velho que fazia estes retratos. Um 
fotógrafo profissional que gostava de 
a fotografar. Ela contou-me que ele 
aparecia do nada, à saída da escola, 
por exemplo. E ia fotografando-a, na 
praia, na paisagem”. 

Uma jovem mulher 
branca em África 
O encontro da artista com as imagens 
deu-se por acaso. Tatiana Macedo 
comentou a beleza de uma fotografia 
que viu emoldurada e logo a tia lhe 
contou que havia mais. “Abri uma 
caixa de sapatos e descobri outras, 
muito amarelecidas pelo tempo. Ca-
tivaram-me. O olhar muito cinema-
tográfico, o modo como a colocava 
na paisagem, o enquadramento, o 
à-vontade da minha tia. São retratos 
de alguém apaixonado pelo sujeito 
e a paisagem que tem diante de si. 
Para mim, mostrá-las foi um acto li-
bertador”. Feita a descoberta, se-
guiu-se o trabalho. 

Tatiana Macedo limpou digital-
mente as marcas do tempo, afas-
tando a sedução da nostalgia, como 
se continuasse o trabalho daquele 
homem, falecido um 1975, cujo ano-
nimato manteve. A primeira exibição 
pública das fotografias aconteceu na 

capital alemã, numa experiência es-
cultórica agora transplantada para 
Lisboa. A artista comenta assim a 
decisão de as tornar em objectos, de 
as pôr no chão. “Diante das imagens, 
estamos a olhar para baixo, sobre o 
nosso corpo. Se as tivesse colocado 
na parede, teríamos capacidade de 
recuo, de distância. Aqui, estamos, 
como o fotógrafo, sem distância su-
ficiente, não conseguimos absorver 
a imagem dela e do território de uma 
só vez”. Temos que andar à volta, a 
olhar e sob o olhar, por vezes plá-
cido, por vezes aborrecido, por vezes 
alegre, daquela mulher. 

Bela surge noutros momentos da 
exposição, numa sequência de foto-
grafias dispostas em prateleiras que 
permitem perceber mais clara-
mente o contexto em que foram 
realizadas, a repetição do gesto de 
fotografar, a liberdade criativa do 
artista, o fascínio pela paisagem. 
Tatiana está ciente está de que as 
imagens tocam um ponto sensível, 
à luz dos debates contemporâneos 
e sobretudo no contexto português. 
“São imagens de uma jovem mulher 
branca em África”, aquiesce. “Mas 
até que ponto de facto descolonizá-
mos estas imagens e o que significa 
descolonizar? Julgo que o entendi-
mento das coisas dependerá sempre 
da forma como nos posicionamos, 
da capacidade de assumirmos vá-
rios ângulos e pontos de vista que 
nos permitam questionar o que te-
mos diante de nós. Em cima, em 
baixo, atrás, ao lado, hoje, ontem”. 
No lugar da história colectiva ou 
política, a artista propõe a força das 
pequenas histórias, das vidas ou 
experiências pessoais. “Porque ra-
zão uma mulher branca com uma 
palmeira atrás é um problema? Não 
sabemos nada sobre a sua vida, nem 
sobre a vida daquele que fotogra-
fava, nem o contexto que estavam a 
viver. Como a podemos julgar estas 
imagens?”, pergunta-se. 

As duas direcções  
do retrato 
Diante das fotografias, Tatiana pro-
põe outros trânsitos. Por exemplo, 
na direcção de The Americans (1958), 
de Robert Frank (há um retrato de 
Bela com um amiga numa autocarro 
abandonado que traz à memória um 
célebre e doloroso retrato do artista 
americano) ou de La Pyramide Hu-
maine (1961) de Jean Rouch, em que 
a ficção, o amor, a adolescência se 

reúnem numa Abidjan colonizada 
por franceses a viverem já a sua Nou-
velle Vague. A artista gosta de imagi-
nar que o amigo de Bela conhecia 
estes artistas e trabalhos. Ou que de 
alguma forma também podem con-
versar com aquelas imagens. Ao 
mesmo tempo, recusa que as foto-
grafias possam objectificar o corpo 
feminino. “É uma visão demasiado 
simplista, não a partilho. Essa duali-
dade ‘predador versus presa’ não me 
parece adequada, é limitada quando 
falamos de um retrato. Trata-se sem-
pre de um caminho feito em duas 
direcções. Diante de um retrato, o 
fotógrafo também se expõe ao retra-
tado. Quando mostra o seu fascínio 
por esta mulher, expõe-se completa-
mente, coloca-se numa posição de 
fragilidade e coloca-nos também 
nessa posição”. 

A desestabilizar a nossa relação 
com as imagens e o contexto da sua 
recepção, encontram-se outras 
obras na exposição. Recorde-se que 
o título desta não é Bela (ao contrário 
do que aconteceu em Berlim), mas 
Afri-Cola, o nome de um refrige-
rante, semelhante à Coca-Cola e co-
mercializado na Alemanha. As res-
sonâncias exóticas são evidentes, 
mas há algo de enigmático que sub-
siste e que se acentua diante do ví-
deo publicitário da bebida, realizado 
em 1968 pela publicitário e fotógrafo 
alemão Charles Wilp. No ecrã, desfi-
lam imagens de palmeiras, mulheres 
e homens em pose sexualmente su-
gestivas, referências à revolução 
sexual, à festa e ao hedonismo. A sua 
presença, a abrir exposição, provoca 
um curto-circuito que não mais se 
apaga, conduzindo o visitante a di-
ferentes tempos e lugares. O que 
eram Alemanha, Lisboa e Angola 
naquele ano? É provável que fique-
mos suspensos nestas perguntas ou 
viajemos entre elas. Que nos torne-
mos espectadores das relações que 
elas inventam, dos fantasmas e his-
tórias que elas projectam no próprio 
espaço. Veja-se a peça em que as gar-
rafas de Afri-Cola, dispostas no chão, 
parecem desenhar um palmeiral nas 
imagens fotográficas de Bela (paisa-
gem e imagem confundem-se). É 
sobre estes cruzamentos, em que o 
exotismo não é reafirmado mas pro-
blematizado com ironia, com humor, 
com um resgatar subtil de narrativas 
pessoais, que a artista se coloca. Sem 
sacrificar o olhar que um corpo nos 
devolve.

Na sua segunda 
individual na Galeria 
Carlos Carvalho, 
Tatiana Macedo faz-nos 
re ectir sobre o modo 
como julgamos  
os retratos do nosso 
passado, resgatando  
a relação entre uma 
mulher, Bela,  
e o homem que a 
fotografou em Angola 
em 1973 e 1974. 

José Marmeleira

Tatiana liberta 
o passado com 
sensualidade

Dispostas horizontalmente, como se fossem 
objectos, esculturas, as imagens fotográficas 
de uma jovem mulher branca em África
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Em Orientalism 
and Reverse, 
Tatiana Macedo 
propõe vários 
olhares em 
ricochete. Em 
Xangai, as janelas 
dos autocarros 
interpelaram-na
mais por 
aquilo que não 
conseguem 
mostrar. Na 
Galeria Carlos 
Carvalho, em 
Lisboa, esta 
viagem tem 
o condão de 
não pretender 
levar-nos a lugar 
nenhum.

Viajar sem sair do mes

Sérgio B. 
Gomes

aterrou em Xangai pela primeira vez, 
em 2008, impressionou-a a massa 
de autocarros que circulavam pela 
cidade. E, dentro deles, a quantida-
de de pessoas que, com o horizonte 
bloqueado, procurava apontar o 
olhar para cima, visitantes espanta-
dos e à procura dos limites da cons-
trução humana. Ficou desperta para 
o rasto destes “observadores das al-
turas” até que percebeu que muitas 
dessas “lagartas mecânicas” tinham 
como destino zonas da cidade onde 
permanecem os restos de um pano-
rama tornado exótico.

Movida por esta revelação numa 
cidade em constante mudança, des-
cobriu em Pudong (centro financeiro 
e comercial da China) um descampa-
do em terra batida transformado em 
parque de estacionamento, uma es-
pécie de terra de ninguém transitória 
aonde regressou várias vezes e a par-
tir da qual se movimentavam grupos 
de chineses ansiosos por conhecer o 
que ainda resta da “cidade velha”. Foi 
aí, num baldio que provavelmente já 
não existe, que apontou a câmara 
para as janelas de autocarros, não 
para encontrar os turistas chineses 
que olhavam para cima, mas para 
observar a riqueza plástica destas 
cápsulas automóveis de cortinas dra-
peadas e a contradição simbólica po-
tenciada pela imobilidade de um 
meio cuja existência se justifica ape-
nas pelo movimento que, ilusoria-
mente, lhes permite viajar no tempo 
e os coloca no meio de dois mundos 
desiguais e em choque. 

Xangai é uma cidade onde os con-
trastes se notam a cada passo, não 
se cansou de dizer Tatiana Macedo 
em conversa com o Ípsilon, no meio 
de uma sala com uma dúzia de fo-
tografias que, à primeira vista, pa-
recem contrariar aquilo que afirma 
(não têm contexto, mostram um te-
ma repetitivo, pontos de vista muito 
parecidos.). “A experiência de estar 
na China, numa cidade como esta, 
fez-me sentir esse enorme contras-
te entre a antiguidade e a moderni-
dade. Apesar de toda a ostentação, 
os hábitos quotidianos ainda têm 
muito de rudimentar; à noite, as 
pessoas andam de pijama na rua e 
fazem uma vida como se estivessem 
numa aldeia ou num sítio mais pe-
queno. No entanto, a força do pro-
gresso é tão grande que este tipo de 
vivência acaba por ser esmagada. É 
importante, no entanto, perceber 
que há sempre alguém que resiste 
a tudo isto.”

A artista explica que lugares co-
mo este em Xangai são “altamente 
turísticos” e são sobretudo procu-
rados por chineses vindos de todas 
as regiões do país. Ou seja, “olhares 

“Não sentimos que 
estamos a fazer 
uma viagem ou a 
percorrer um 
território, um lugar. 
Estamos parados, 
como estes 
autocarros, que não 
nos levam a lado 
nenhum. Gosto 
desta ideia, 
pressupõe alguma 
auto-reflexividade 
da parte de quem vê”
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orientais sobre o seu próprio pa-
trimónio”, razão pela qual chamou 
à série de fotografias que agora 
mostra na Galeria Carlos Carvalho, 
em Lisboa, Orientalism and Rever-
se, título que supõe um olhar em 
ricochete e que encerra também 
uma provocação, ao convocar a 
noção de “orientalismo” no senti-
do que lhe é dado por Edward W. 
Said, segundo o qual existe um 
prisma ocidental sobre o oriental 
que exagera na diferença, que se 
presume superior e que aplica mo-
delos analíticos baseados em pre-
conceitos de todo o tipo. A cons-
trução dos olhares de um determi-
nado ponto em relação a outro, 
bem como a problematização das 
decisões que estão na base da ma-
terialização formal desses olhares, 
é, aliás, tema central não só nesta 
como noutras obras recentes de 
Tatiana Macedo (veja-se o filme Se-
ems So Long Ago, Nancy, sobre os 
tempos da contemplação e sobre 
as fricções criadas pela presença 
do olhar de quem controla e de 
quem é controlado).

Nas fotografias de Tatiana (Lis-
boa, 1980), que fará parte do leque 
de artistas que a Carlos Carvalho 
levará em Novembro à Paris Photo, 
a solidez e a rigidez das formas plas-
madas numa superfície plana, bi-
dimensional, tendem a transfor-
mar-se numa realidade mais lique-
feita,  sugestivamente mais 
profunda e de leitura tridimensio-
nal. Isto se nos detivermos a obser-
var, por exemplo, detalhes como o 
ligeiro bafo que embacia uma das 
janelas numa das fotografias que 

N
a transição do milénio, 
dizia-se que era preciso al-
terar o mapa de Xangai de 
três em três meses. A mo-
dernização e a velocidade 
do progresso obrigavam a 

reconfigurações constantes do es-
paço; o contexto urbano era o de 
uma mudança incrivelmente rápida, 
voraz, imparável e inclemente. A 
imponência desta megalópole, a 
maior cidade da China e uma das 
maiores áreas metropolitanas do 
mundo, galgou terreno até transfor-
mar os sinais do mundo velho em 
zonas caricaturais, jardins alegóri-
cos, representações de um quotidia-
no esmagado; espaços tornados 
feiras de antiguidades; lugares visi-
táveis com o engodo do arcaico, do 
ancestral ou do matricial.

Quando a artista Tatiana Macedo 
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smo lugar
Diante das fotografias que Tatiana 
Macedo (Lisboa, 1981), vencedora 
do prémio Sonae Media Art em 
2015, apresenta na Galeria Carlos 
Carvalho, recorde-se uma ideia 
de André Bazin. Aquela que o 
teórico e crítico de cinema 
francês nos deixou sobre uma 
certa qualidade da fotografia: que 
permitiria revelar o real, dando a 
ver coisas (“um reflexo no passeio 
molhado, um gesto de uma 
criança”) que de outro modo 
permaneceriam desapercebidas à 
nossa atenção e, acrescenta, ao 
nosso amor. E o que se vê na série 
de imagens, pela primeira vez 
mostradas em público, que a 
artista titulou de Orientalism and 
Reverse? Janelas de autocarros, 
em cujos vidros se reflectem 
lugares e paisagens, e com 
cortinas que deixam entrever 
assentos vazios. Com excepção de 
duas tímidas fotografias, não se 
vêem pessoas e há poucos traços 
que permitam identificar o 
contexto que as envolve.

Levante-se um pouco, então, o 
véu. Foram realizadas durante 
dois meses, em 2008, na cidade 
de Xangai, no contexto de uma 
residência na China e surgiram 
com e da deambulação da artista 
pela cidade. Num passeio, Tatiana 
Macedo apercebeu-se de 
autocarros urbanos em que os 
passageiros levantavam os olhos, 
espantados com os arranha-céus 
da metrópole. Decidiu “perseguir 
o tema” e descobriu, nas suas 
deambulações, os parques de 
estacionamento em que as 
viaturas imobilizavam para a 
saída dos seus passageiros 
(chineses de outras províncias). 
Aí, ao longo de vários dias de 
trabalho, foi enquadrando, 
captando segundo um ponto de 
vista, aquilo que as janelas 
mostravam e escondiam: 
cortinas, reflexos, tecidos, cores, 
objectos, atmosferas. Eis o que 
espectador vê na exposição: uma 
sucessão de imagens, arrebatadas 
ao fluxo do mundo e, no entanto, 
fabricadas por uma técnica, 
determinadas por um processo 
definido de elaboração.

Duas fotografias de passageiros 
prováveis (do metropolitano? de 
um comboio? de outro 
autocarro?) moderam a ausência 
de figuras humanas, mas não dão 
a ver rostos. Apenas detalhes 
discretos e turvos, silhuetas 
protegidas pelo recuo e a 
distância da câmara. De resto, 
fora de campo, ficaram a cidade, 
os corpos, os turistas, as ruas de 

Xangai, a China capitalista, um 
motor da globalização neste 
século. E no entanto, os vestígios 
do real e do mundo permanecem 
nos reflexos (ou nas sombras) dos 
edifícios nos vidros, nas gotas de 
chuva ou de humidade, numa 
camisa pendurada. O real não foi 
um entrave ao trabalho, pelo 
contrário. Mas, 
surpreendentemente, as 
fotografias também se vão 
afastando, também se vão 
desligando da realidade. É como 
se aquelas janelas se tornassem 
palcos de contrastes cromáticos, 
de relações entre texturas e 
geometrias, aberturas e 
fechamentos, espaços finitos e 
infinitos. Manifesta-se nelas uma 
certa natureza pictórica 
(acentuada pelas molduras, 
pintadas à mão, com cor 
escolhida pela artista) que as 
liberta do mundo, conduzindo-as 
ao imaginário, trocando a 
verdade pela beleza, a 
observação do documento pela 
sedução. Noutra sala, uma 
instalação de delicadas e 
iluminadas superfícies convidam 
o espectador a outra experiência 
(mais intimista e material) das 
fotografias; no ano passado, na 
exposição Bela, realizada em 
Berlim, na Künstlerhaus 
Bethanien, a artista já mostrara 
imagens fotográficas enquanto 
instalação e objecto. Foi aliás, 
assim, que iniciou a sua ligação 
com a fotografia, como 
instalação, na Central St Martins 
College of Art & Design, entre 
2000 e 2004, enquanto 
estudante de Fine Arts. Em cada 
superfície, Tatiana Macedo 
colocou páginas do livro em que 
foi publicada uma parte da série 
(com edição da Ghost Editions/
Kunstraum Botschaft). O 
espectador pode, assim, reparar 
na potencialidade escultórica da 
imagens, ver as relações que 
entre si estabelecem, pensar nas 
colagens que prometem, nos seus 
parentescos latentes. A 
interacção é imaterial, instigada 
por imagens mentais, 
justaposições, correspondências.

De regresso à sala principal, 
Orientalism and Reverse, a 
exposição, volta a ligar-se mais 
intensamente à realidade, 
fixando um olhar nas imagens e 
oferecendo um sentido a uma 
frase do teórico e historiador de 
arte alemão Hans Belting: “Vemos 
o mundo com olhar de outro, mas 
confiamos que ele poderia ser 
também o nosso”.

Ver o mundo com olhar de outro
O real não foi um entrave ao trabalho. Mas as 
fotografi as também se vão afastando, também se vão 
desligando da realidade. Por José Marmeleira

Nas 
fotografias 
de Tatiana, 
a solidez e a 
rigidez das 
formas 
tendem a 
transformar-
se numa 
realidade mais 
liquefeita

Orientalism 
and Reverse
De Tatiana 
Macedo

mmmmm
Lisboa, Galeria 
Carlos Carvalho. R. 
Joly Braga Santos F. 
Até 18 de Novembro

marca o arranque da exposição. É 
uma das imagens preferidas da ar-
tista (haveria de se intrometer vá-
rias vezes na conversa com o Ípsi-
lon) e dá-nos, por um lado, a certe-
za de um lado de cá e de um lado 
de lá (uma posição de quem viu) e, 
por outro, um subtil sinal da pre-
sença humana, um lugar de auto-
carro que acaba de ser desocupado 
(“É como se o corpo ainda estives-
se ali a fazer a respiração”).

Estes sinais de presença e de uso 
são, aliás, uma constante nesta série 
(uma camisola abandonada, um par 
de ténis num parapeito, um alfine-
te cravado numa cortina...), como 
o são os reflexos de uma cidade que 
mal se adivinha (apesar de surgirem 
à nossa frente, parecem existir ape-
nas nas nossas costas). “A experiên-
cia desta exposição é muito silen-
ciosa”, diz a artista, que sublinha a 
intensa imobilidade sugerida por 
estas imagens como um trunfo: 
“Não sentimos que estamos a fazer 

uma viagem ou a percorrer um ter-
ritório, um lugar. Estamos parados, 
como estes autocarros, que não nos 
levam a lado nenhum. Gosto desta 
ideia, pressupõe alguma auto-refle-
xividade da parte de quem vê e vai 
dizendo algo como ‘Não estou a 
transportar-te para outro lugar que 
não seja aquele que estás a ocupar 
agora’.” Ou seja, o espectador pre-
so na sua circunstância, com um 
bilhete de autocarro na mão que 
não o leva até lugar nenhum, a não 
ser até ao seu pensamento. (“Quero 
que estas imagens estabeleçam uma 
experiência relacional, pondo o es-
pectador a olhar para dentro, para 
esta ausência.”)

Em alternativa, podemos ver 
Orientalism and Reverse como um 
convite que nos conduz, afinal, por 
um percurso circular: “Às vezes 
penso que esta sucessão de janelas 
pode funcionar como um road mo-
vie, mas giratório, como uma via-
gem que não sai do mesmo sítio.”



Tatiana
 Macedo P

1989, 2015, 3-Kanal-Video- und Soundinstallation/3 channel video 
and sound installation (25:00 min), drei schwebende Screens/ 
three floating screens, je/each 250 × 140 cm, Installationsansicht/
installation view, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lissabon/
Lisbon, Portugal. Foto/photograph: Paulo Ruas e Luisa Oliveira
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Tatiana 
Macedo
o mundo olhos nos olhos

De diferentes pontos de vista surgem diferentes tipos de pensamento. 
Tatiana Macedo escolhe olhar o mundo a partir das fronteiras. 
É a primeira vencedora do Prémio Sonae Media Art

N
o trabalho de Tatiana 
Macedo são recor-
rentes os momentos 
em que a câmara se 
posiciona de cima 
a observar obli-
quamente o mun-
do, lá em abaixo. 
Há vários desses 
momentos na peça 

com que a artista de 34 anos venceu 
a 11 de Dezembro o Prémio Sonae 
Media Art.

Parceria entre a empresa detento-
ra do PÚBLICO e o Museu Nacional 
de Arte Contemporânea — Museu 
do Chiado, o prémio, no valor de 40 
mil euros, é actualmente o maior à 
criação na área das artes plásticas 
em Portugal. Tatiana Macedo ven-
ceu-o com uma instalação vídeo de 
projecção simultânea em três ecrãs. 
O título é 1989 e os momentos de 
que falamos são perspectivas quase 
a pique sobre Pequim. Ou, melhor, 

são perspectivas quase a pique sobre 
pessoas em Pequim.

Há uma rapariga a espreguiçar-
se num dos andares da nova ala 
da Biblioteca Nacional da China, a 
maior da Ásia e uma das maiores do 
mundo. Parece noite, as luzes estão 
acesas e lá está ela, sentada a uma 
mesa, entre as estantes de livros. 
Vemo-la daqui, de longe e de cima, 
a abrir os braços e estirar o cor-
po — uns instantes de core-
ografi a causal. Depois, há 
essa outra dança do sofá 
vermelho que circula pe-
las escadas de serviço 
de um grande prédio. 
Está a ser transporta-
do por homens que, 
vistos assim, daqui, 
parecem pouco 
mais do que 
cartoons em 
movimento.

Na tradi-
ção france-
sa esse ti-
po de pla-

no chama-se plongée — vem da ideia 
de mergulho. Faz com que os sujei-
tos das imagens pareçam pequenos 
e desprotegidos. Na teoria cinemato-
gráfi ca tradicional, é um mecanismo 
de criação de empatia. Quem obser-
va cria um laço de afecto com aquilo 
que observa. No entanto, não olha-
mos nos olhos — não é uma relação 
entre iguais. Nesta estrutura, quem 

observa ganha dimensão, ou seja, 
fi ca em posição de domínio.

Em português, diz-se “pla-
no picado”. Só em inglês 
tem a designação com as 

implicações que interes-
sam a Tatiana Macedo. 
Na tradição anglófona, a 

versão mais poética é 
“god’s eye view”. Em 

tradução livre, 
quer dizer “a 
perspectiva do 
olho de Deus”. 
E essa expres-
são enche-se 
de conotações 
críticas sobre a 

forma como cada um de nós se po-
siciona para observar o mundo.

É uma questão com tanto de físico 
como de metafísico. “A mim interes-
sa-me posicionar-me nas fronteiras, 
ter um pensamento de fronteira”, diz 
a artista. Isto, de certa maneira, im-
plica não estar em lado algum. Impli-
ca escolher territórios de ninguém. 
Implica, pelo menos, não estar den-
tro, criar intencionalmente distância 
como estratégia de observação.

É uma escolha ética. Uma tentati-
va de corte com perspectivas reinci-
dentes. Que é, precisamente, o que 
os vários planos picados de Tatiana 
Macedo procuram comentar. Afi nal, 
qual de entre nós, humanos, tem le-
gitimidade para assumir o papel de 
Deus?

É uma pergunta que leva a outras. 
Por exemplo, porque insistimos nós, 
em 2015, no tipo de perspectivas 
eurocêntricas que marcaram toda a 
nossa relação histórica com regiões 
como África e a Ásia? É uma das ques-
tões levantadas por 1989 — é também 
um dos pilares do pensamento teó-

rico de Tatiana Macedo. Em parte, 
ligado à sua biografi a familiar.

Os últimos fi lhos do Império
Nascida em Lisboa em 1981, Tatiana 
Macedo apresenta-se como luso-an-
golana. A mãe nasceu em Angola, é 
angolana; o pai, apesar de português, 
cresceu também em Angola; a irmã 
mais velha nasceu ainda em África. 
Chegaram todos a Portugal já seis 
anos depois da independência dos 
antigos territórios ultramarinos. E 
então, pouco tempo depois nasceu 
ela, que já vinha de lá.

Os últimos fi lhos do Império sa-
bem exactamente o que quer dizer 

Vanessa Rato
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crescer numa família assim: é uma 
bolha com sons, cores, texturas e 
sabores próprios. Traz um legado 
específi co, um imaginário próprio. 
“Não seria correcto dizer que sou 
portuguesa”, explica a artista. E tal-
vez seja verdade. Da mesma forma 
que talvez não seja realmente ango-
lana. Qualquer que seja o signifi cado 
de qualquer dessas designações de 
nacionalidade. Ela parafraseia o so-
ciólogo polaco Zygmunt Bauman: “A 
única verdade, hoje, é que estamos 
todos ligados, somos interdependen-
tes, estamos implicados uns com os 
outros de forma global.”

É imaginar o efeito-borboleta apli-

cado à humanidade: se nos virmos 
como colectivo ou como sistema 
universal, percebemos facilmente 
como as decisões de um único in-
divíduo na Europa ou nos Estados 
Unidos podem representar um fu-
racão na vida de vários indivíduos 
em África ou na Ásia — e vice-versa 
(como os anos desde o 11 de Setem-
bro de 2001 vêm provando uma e 
outra vez, quebrando com a lógica 
unidireccional que dávamos até en-
tão como garantida).

Isto quer essencialmente dizer que 
o que acontece a um de nós diz ou 
deveria dizer respeito a todos. Co-
mo pares, como iguais. Não é o que 

acontece. E Tatiana Macedo diz-se 
“cansada do olhar ocidental sobre ‘o 
outro’”: “Ainda se vê muito, na arte 
contemporânea. Há artistas que pen-
sam: o meu é um novo olhar sobre o 
outro. Mas reiteram: ‘o outro’.”

Tatiana Macedo estudou Antropo-
logia Visual. Não começou por aí. Co-
meçou pelo curso de Design de Mo-
da da Faculdade de Arquitectura de 
Lisboa. Dois anos depois estava em 
Londres, na St. Martins, onde moda 
e Belas-Artes funcionavam, na altu-

ra, no mesmo edifício de Charing 
Cross. Quando decidiu mudar, não 
foi sequer preciso atravessar a rua. 
Depois estudou também Fotografi a. 
E todas estas áreas contribuíram com 
capacidades técnicas e teóricas que 
enformam hoje uma obra essencial-
mente fílmica. Mas vem da antropo-
logia — a contemporânea — o que diz 
agora: “O outro somos nós, temos 
vários outros dentro.”

Em 1989 está isso, também. O tí-
tulo corresponde ao ano da queda 
do Muro de Berlim e às imagens a 
que a artista se lembra de assistir na 
televisão. Foi o momento em que a 
Alemanha deixou de estar dividida 
em duas — a do lado ocidental e a do 
lado oriental; a de dentro e a de fora 
da Cortina-de-Ferro. Foi um momen-
to de unifi cação real, mas também de 
fragmentação simbólica — o Bloco de 
Leste e toda a ordem estabelecida no 
pós-II Guerra Mundial desmorona-
vam tijolo por tijolo.

Não tem forçosamente a ver com 
isso, mas não é por acaso que a peça 
escolhe o formato de tríptico: “Na 
linguagem ocidental o pensamento 
constrói-se a partir de binómios”, 
explicou Tatiana Macedo numa en-
trevista recente.

Sim, não. Claro, escuro. Bem, mal. 
Certo, errado. Não é este o sistema de 
todas as estruturas de pensamento. 
“Também por isso escolhi três ecrãs, 
para quebrar com essa lógica.”

Mas 1989 começa com um binó-
mio, um frente-a-frente: James Bal-
dwin e William F. Buckley estão na 
Universidade de Cambridge a discutir 
um tema: “O sonho americano será 
às custas do negro americano?”

O debate, de 1965, é histórico e as 
imagens, a preto e branco, são de 
arquivo. Surgem depois as imagens 
realizadas pela artista. As imagens 
de Pequim, cruzadas com as ima-
gens de uma tradutora-intérprete a 
quem a artista deu a ler um texto so-
bre colonialismo e pós-colonialismo.

“Em 1989, tudo é traduzido, até a 
tradutora, porque vivemos em cons-
tante processo de interpretação e tra-
dução”, diz também Tatiana Macedo. 
É uma verdade maior sobre a comu-
nicação e a produção de pensamen-
to, partes fundamentais da existência 
humana e em que as estruturas de 
poder da linguagem são evidentes. 
É uma verdade de contornos bastan-
te pragmáticos no percurso de vida 
da própria artista, que circula entre 
Lisboa, Londres e Amesterdão e que 
passará 2016 em Berlim, como bolsei-
ra da Fundação Calouste Gulbenkian 
na residência artística Künstlerhaus 
Bethanien. Há dois anos, passou tam-
bém uma temporada na China.

Foi um dos 50 fotógrafos interna-
cionais convidados para fazer ima-
gens do país. A ideia do Governo, 
que fez o convite, era fazer fotogra-
far Pequim. Ou, pelo menos, o que 
interessava. “Tratava-se de vender 
a cidade como postal turístico, diz a 
artista. A Praça de Tiananmen, por 
exemplo, não fazia parte dos per-

cursos. Tatiana Macedo foi lá por 
si, filmou sem autorização. Tal 
como fi lmou e fotografou muitos 
outros espaços considerados sem 
interesse pelo Governo, como um 
dos bairros populares, conhecidos 
como hutong, onde a artista estava 
um dia quando chegou um alerta 
de poluição extrema e viu como a 
população se blindava em casa, a 
tapar as frestas de portas e janelas 
com toalhas e outros panos.

Muitos dos materiais fílmicos 
então recolhidos compuseram a 
exposição Foreign Grey, que Tatia-
na Macedo apresentou em 2014 na 
Solar — Galeria de Arte Cinemática, 
em Vila do Conde. O título dessa 
exposição veio de um pedido feito 
pelas autoridades chinesas — que 
os céus cinzentos das imagens dos 
fotográfos convidados fossem tra-
balhados para se tornarem azuis.

Em Foreign Grey todos os céus 
foram cinzentos. “Acabei por acei-
tar o convite [dessa ida a Pequim] 
porque achei interessante refl ectir 
a imagem a partir do pressuposto 
de uma ‘imagem contratada’, em 
que nós [artistas] eramos apenas 
um instrumento de produção de 
imagens já ‘realizadas’ a priori”, 
diz a artista.

É um exemplo da porosidade das 
fronteiras entre o documental e a 
fi cção que surge também em 1989, 
que a autora vê como um “ensaio 
em campo expandido”. É uma re-
ferência ao cruzamento e ao atra-
vessar de fronteiras entre imagens 
de arquivo, imagens realizadas pela 
artista e a encenação que qualquer 
olhar acarreta — por muito que vi-
se uma alegada “neutralidade”. É 
uma referência também à própria 
espacialidade da obra, cujos três 
ecrãs surgem suspensos no espa-
ço, ocupando a sala de forma es-
cultórica.

1989 está no Museu do Chiado, 
em Lisboa, até 31 de Janeiro, junta-
mente com as peças dos restantes 
quarto fi nalistas: a dupla Musa pa-
radisiaca, de Eduardo Guerra (n. 
1986) e Miguel Ferrão (n. 1986), Pa-
trícia Portela (n. 1974), Diogo Evan-
gelista (n. 1984), e Rui Penha (n. 
1981). Os artistas foram escolhidos 
a partir de um universo de cerca 
de 150 proponentes por um júri 
de selecção constituído por Emília 
Tavares, curadora de fotografi a e 
novos media do Museu do Chiado, 
e os curadores independentes San-
dra Vieira Jürgens e Natxo Checa. O 
júri que acabou por dar a vitória a 
Tatiana Macedo foi composto pela 
directora do Electronic Arts Inter-
mix, Lori Zippay, o realizador Mar-
co Martins e o curador João Silvério, 
da Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento.

O prémio visa distinguir trabalho 
em vídeo, computação, som, mi-
xed media, bem como linguagens 
de cruzamento entre a performan-
ce, a dança, o cinema, o teatro e a 
literatura.

FOTOS: DR

1989, de Tatiana Macedo, está 
no Museu do Chiado, em Lisboa, 
até 31 de Janeiro
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Orientalism and reverse
Fotografia: Tatiana Macedo / Texto: 

Susanne Weiß
Lisboa: GHOST Editions, Berlim: 

Kunstraum Botschaft / 2016
Inglês / 23,0 x 30,0 cm / 32 pp 

What Is Unspoken. The dialogue 
between you and these disparate 

Elements
Fotografia: Tatiana Macedo / Textos: Ulrich 

Ziemons, Birgit Hein, João Silvério / 
Conversa com Emanuele Guidi 

Berlim: Künstlerhaus Bethanien / 2017
Inglês / 16,0 x 23,0 cm / 93 pp 



TATIANA MACEDO  
Born in 1981 in Lisbon, Portugal  
Lives in Lisbon at the present moment, shows internationally.
Studied MA in Visual Anthropology, FCSH Universidade Nova de Lisboa 
(2012), BA Fine Arts at Central St Martins College of Art & Design 
(London, 2004). In 2015 Macedo won the first Sonae Media Art Award. 
Works mainly with Photography, Film and Installation on their expanded 
fields.
Her debut film, Seems So Long Ago, Nancy (2012), shot at Tate Britain 
and Tate Modern, London, was screened in International Film Festivals and 
Art Galleries  Including DocLisboa (2012), the Stedelijk Museum Bureau 
(Amsterdam, 2012) and Tate Britain (London 2012 / 13). The film won the 
first SAW Film Prize by the American Anthropological Association - AAA 
(Washington-DC, 2014). 
Recent solo shows include Esgotaram-se os Nomes para as 
Tempestades at Culturgest Porto, curated by Delfim Sardo, Porto (2018), 
Avenida da Liberdade at Museu do Aljube, Lisbon (2017), Orientalism 
and Reverse at Carlos Carvalho Contemporary Art, Lisbon (2017), Mixed 
Feelings / Exodus Stations at Iwalewahaus, Bayreuth (2017), Bela at 
Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2016), Orientalism and Reverse at 
Kunstraum Botschaft, Berlin (2016), 1989 at MNAC - National Museum of 
Contemporary Art - Sonae Media Art Award, Seems So Long Ago, 
Nancy at Ano Zero - Coimbra Biennial of Contemporary Art (2015), 
Foreign Grey at Solar – Cinematic Art Gallery (Vila do Conde, 2014), 
Staff Only at MNAC - National Museum of Contemporary Art (Lisbon, 
2013 / 14) and Seems So Long Ago, Nancy at Tegenboschvanvreden 
Gallery (Amsterdam, 2014). Recent group shows include Fiction and 
Fabrication. Photography of Architecture after the Digital Turn 
(MAAT, Lisbon, Portugal), curated by Pedro gadanho and Sergio Fazenda 
Rodrigues, Cosmo/Política #3 curated by Sandra Vieira
Jürgens and Paula Loura Batista at Museu do Neo-Realismo (Vila
Franca de Xira, Portugal), ROHKUNSTBAU XXIII curated by Mark 
Gisbourne, Brandenburg (2017), Jeju Biennial of Contemporary Art, 
South Korea (2017), Visões do Desterro at Caixa Cultural do Rio de 
Janeiro (2013) and Jaz Aqui na Pequena Praia Extrema, Galeria Zé dos 
Bois, Lisbon (2013). Macedo was artist in residence at the Künstlerhaus 
Bethanien International Program in Berlin during the year of 2016, 
supported with the João Hogan Grant by the Calouste Gulbenkian 
Foundation.  In the 2017 edition of Paris Photo, Tatiana Macedo was part of 
Karl Lagerfeld’s selection, edited in a catalogue by Steidl.

TATIANA MACEDO  
Nasce em1981 em Lisboa, Portugal   
Tatiana Macedo cresceu e estudou em Lisboa e em Londres 
(Licenciada em Fine Arts e Mestre em Antropologia de Culturas 
Visuais),  expõe internacionalmente e está representada em 
coleções privadas e institucionais como o MNAC - Museu Nacional 
de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, MAAT - Museu de 
Arte, Arquitectura e Tecnologia e Coleção Fernando Figueiredo 
Ribeiro. A sua obra desenvolve-se transdisciplinarmente entre a 
fotografia, o cinema, a instalação, o som e as suas formas expandidas. 
O seu primeiro filme Seems so long ago, Nancy (2012) ganhou o 
Saw Film Prize pela AAA-American Anthropological Association, 
(Washington-DC) e foi inteiramente rodado na Tate Modern e Tate 
Britain e em 2015 foi a primeira vencedora do Prémio Sonae Media 
Art com a obra de cinema expandido intitulada 1989. Durante o 
ano de 2016 foi artista residente na Künstlerhaus Bethanien em 
Berlim com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Exposições recentes incluem Natural Beauty (Trienal de 
Arquitectura de Lisboa 2019),  Ficção e Fabricação: Fotografia de 
Arquitetura após a Revolução Digital, comissariado por Pedro 
Gadanho e Sérgio Fazenda Rodrigues, (MAAT, 2019), Afri-
Cola (Carlos Carvalho Arte Contemporânea , 2019), Esgotaram-se 
os Nomes para as Tempestades,  comissariada por Delfim 
Sardo (Culturgest Porto, 2018), Orientalism and Reverse (Carlos 
Carvalho Arte Contemporânea, 2017), Orientalism and 
Reverse, Jeju Bienial of Contemporary Art (Coreia do Sul, 2017), 
XXIII Rohkunstbau comissariada por Mark Gisbourne 
(Brandemburgo 2017), Bela (Künstlerhaus Bethanien, Berlim, 2016), 
Orientalism and Reverse, Kunstraumbotschaft (Berlim, 2016), 1989 
(Sonae Media Art Award - MNAC, Lisboa, 2015 / 16), Seems so 
long ago, Nancy (Ano Zero - Coimbra Biennial of Contemporary 
Art, 2015), Foreign Grey (Solar - Galeria de Arte Cinemática, Vila 
do Conde, 2014), Seems so long ago, Nancy, Tegenboschvanvreden 
Gallery (Amesterdão, 2014), Staff Only (MNAC, Lisboa, 2013 / 14) 
e Visões do Desterro (Caixa Cultural do Rio de Janeiro, Brasil, 
2013), entre outras. Foi bolseira da Fundação Oriente, do CNC- 
Centro Nacional de Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian. O 
seu trabalho é exploratório, poético e de grande rigor técnico, 
crítico e conceptual. 
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