JOSÉ MAÇÃS
DE CARVALHO

Como parte da série “Arquivo e Democracia”, a
fotografia Untitled (HK #10) de José Maçãs de
Carvalho, que será exposta pela primeira vez na
Paris Photo, faz uma abordagem paradoxal da
cidade no sentido em que há cria um conflito entre
a forma como a cidade é retratada e a realidade
por trás deste cenário. O céu amplo, as luzes na
névoa, oferecem uma desolação contemplativa de
uma cidade aparentemente inabitada mas que na
realidade constitui uma metrópole intensamente
movimentada que é a cidade de Hong Kong. A
cidade é apresentada como órgão a analisar e
observar a longa distância falando-nos sobre
democracia, direitos humanos, revoltas sociais,
movimentos políticos. Uma cidade que revela o que
somos e o que queremos ser.
Também mostrando nesta feira trabalhos da série
Arquivo e Consignação, em que se destacam
duas séries: after Funes e after Verlaine. Nestas
obras, José Maçãs de Carvalho adota duas
referências específicas: Funes, o memorioso, um
conto de Jorge Luís Borges e um poema de Paul
Verlaine. Mais informações abaixo.

Apresentando trabalhos das séries
Arquivo e Democracia, Arquivo e
Consignação na Paris Photo 2019
Presenting Archive and Democracy
Archive and Consignment at Paris Photo
2019

As part of the series “Archive and Democracy”, José
Maçãs de Carvalho's work Untitled (HK #10) that
will be first presented in Paris Photo, shows a
paradoxical image because there’s a conflict between
the way the city is depicted and the reality behind this
scenario, a fully lived place which is the city of Hong
Kong. The expansive sky, the lights in the mist, offer a
contemplative desolation of an apparently uninhabited
city. It is presented as social body observed and
analyzed from a long distance, telling us about
democracy, human rights, social uprisings, political
movements of such a place. A city reveals what we are
and what we want to be.
Also showing in the fair works from the series Archive
and Consignment in which we highlight two series:
after Funes and after Verlaine. In these works José
Maçãs de Carvalho adopts two specific references:
Funes, the memorious, a tale by Jorge Luís Borges and
a poem by Paul Verlaine. More information below

Arquivo e
Democracia
Archive and
Democracy
VÍDEOS
https://youtu.be/HpyNFPOUmDM
https://youtu.be/H5afOAN3K-c
https://youtu.be/rkAXB4NcYnA

O projeto Arquivo e Democracia é um ensaio visual
sobre as mulheres de origem filipina que trabalham em
Hong Kong, em serviços domésticos, e ocupam as ruas
de Central aos domingos.
A exposição, que faz coincidir o corpo fotográfico e o
corpo videográfico de José Maçãs de Carvalho,
desenvolve-se em torno deste acontecimento
protagonizado por uma comunidade de empregadas
domésticas que se reúnem nas ruas do centro de Hong
Kong, habitando-as como se de uma casa ou um
quarto se tratassem, fazendo coincidir o espaço público
com o espaço privado. As mulheres filipinas e vivem em
casa dos seus empregadores. Trabalham 6 dias por
semana. Ao domingo, por ser dia de folga e porque não
lhes permitem que permaneçam em casa, passam o dia
na cidade, ocupando ruas e praças importantes do
Central District, uma zona de comércio de luxo.
As imagens revelam um confronto, mesmo que
ingénuo, entre a escala desmedida e espetacular da
arquitetura e a monumentalidade das milhares de
mulheres filipinas que trabalham na cidade e que nela
descansam, ao domingo.
Num diálogo permanente entre a imagem fixa e em
movimento, o artista, como um flâneur que transita das
arcadas parisienses do século XIX para a
contemporaneidade, coreografa uma multiplicidade de
arquivos e dispõe em cena “aquele que passa”, segundo
Ana Rito, a curadora da exposição.
https://www.maat.pt/pt/exposicoes/jose-macas-decarvalho-arquivo-e-democracia

Texto sobre a exposição com o mesmo título
apresentada no MAAT – Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia Text about the
exhibition presented at MAAT - Museum of Art,
Architecture and Technology,

“Archive and Democracy is an audiovisual essay, the
record of a sort of “event”, whose central character is an
underground, practically invisible community – Filipino
immigrant domestic workers who live with their employers
six days a week. On Sundays, they emerge to block and
appropriate the streets, a human mass that “occupies”
spaces creating territory, acquiring the density of a sort of
sisterhood and making public and private space overlap.
In this exhibition, the videos function as a counterpoint to
the series of photographs: while in the latter Hong Kong
functions because it is far, as a skyline (a “sight-seeing”
experience), as a landscape or “image of architecture”, in
the former, the streets of Hong Kong are a place (a “siteseeing” experience), an inhabited, lived place, where
people rest, sing, dance, celebrate, eat lunch and comb
their hair. Archive and Democracy proposes a narrative
discontinuity that summons the exhibition space:
architecture becomes a structural element of the project
establishing a relationship between a range of audiovisual
components – moving images, with sound or mute
(sequences and loops) and still images.
It’s in the transitory quality of these bodies and images, as
well as in words and gestures, that José Maçãs de
Carvalho choreographs a multiplicity of archives, bringing
together photography and video, landscape and place,
materiality and the spectral, attention and distraction,
presence and absence.”
https://www.maat.pt/en/exhibitions/jose-macas-decarvalho-archive-and-democracy

Sem título Untitled (HK #10), 2017 | fine art 100% algodão cotton, 120 x 160 cm

Sem título Untitled, 2017 | fine art 100% algodão cotton, 90 x 120 cm
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Arquivo e
Consignação
Archive and
Consignment

O conjunto de seis obras disponível na Paris Photo
fazem uma relação entre a palavra - o poema de Paul
Verlaine - e a imagem. O trabalho poético de Verlaine,
aqui lido como uma extensão dos próprios sonhos e
sensações, questionando o mundo e confrontando-o
com um mundo criado pelo autor, coloca-se em
articulação com o perfil do fotógrafo que deambula
pelas ruas para apreender o mundo que passa através
da captação da imagem.

The set of six works available during Paris Photo
relates words - Paul Verlaine's poem - with images.
Verlaine's poetic work read as an extension of his
own dreams and unique sensations, questioning the
world and confronting it with a world of his own
creation puts it in articulation with the
photographer’s view of the world that passes through
that he wants to understand by capturing images
from the camera.

“Arquivo e Consignação” tenta comprovar a hipótese
de as imagens ativarem novos significados na
aproximação (física) a outras imagens, perdendo a sua
unicidade para assim ganharem um sentido relacional e
expansivo.

“Archive and Consignment” attempts to prove the
hypothesis that images activate new meanings in the
(physical) approximation to other images, losing their
uniqueness to gain relational and expansive meaning.

Tem sido uma prática recorrente no trabalho do artista
esta problematização do visível com o dizível pela
afirmação da palavra numa relação tensa com a
imagem.
As imagens despidas de contexto, tempo e lugar, numa
significação por vir; e a presença da palavra, que para
além de trazer uma fricção linguística à imagem,
também perturba a relação com o visível.
A palavra inscrita na imagem remete para lugares físicos
instaurados na memória coletiva e leva-nos para lugares
geográficos, cujo afeto individual (a perceção subjetiva)
é determinante na sua expressividade.
O que nestas fotografias se faz é interromper a habitual
correspondência entre imagem e palavra
(especialmente se pensarmos que nos títulos da
maioria das fotografias sempre consta o lugar onde ela
se fez), provocando, assim, uma nova associação
significacional, até porque, em cada uma destas imagens,
não há elementos que obriguem a ligar a fotografia ao
lugar. Será, pois, nesta opacidade da relação analógica da
fotografia com o real, que surge este espaço de
dissemelhança, onde a credibilidade da imagem é
suspensa pela intrusão da palavra.
Texto elaborado com excertos do texto de José Maçãs de
Carvalho, Abril de 2016

It has been a recurring practice in the artist's work to
problematize the visible with the sayable by affirming
the word in a tense relationship with the image.
The images stripped out of context, time and place, in
a foreseeable meaning; and the presence of the word,
which in addition to bringing a linguistic friction to the
image, also disturbs the relationship with the visible.
The word inscribed in the image refers to physical
places established in the collective memory and takes
us to geographical places, whose individual affect
(subjective perception) is decisive in its
expressiveness.
What is done in these photographs is to interrupt
the usual correspondence between image and word
(especially if we think that in most photograph’s titles
we can seen where it is made), thus provoking a new
meaningful association, because, in each one of these
images, there are no elements that make it necessary
to link the photograph to the place. It will be,
therefore, in this opacity of the analogical relationship
of photography with the real, that this space of
dissimilarity arises, where the credibility of the image
is suspended by the intrusion of the word.
Text written with excerpts by José Maçãs de Carvalho,
Abril de 2016

Qu’en dis-tu voyager des pays et des gares? Tes yeux sont aussi morts depuis les aventures.

Em “Funes ou a memória” (1942), um conto de
Jorge Luís Borges, a personagem principal,
Ireneo Funes, sofre uma queda de cavalo aos
19 anos e fica paralisado. A sua paralisia
transforma-o num homem com excesso de
memória, com excesso de presente. Para Funes
nada era passado já que de tudo se lembrava,
demorando um dia inteiro a fazer uma
reconstituição de um dia. A realidade para
Funes era infinitamente detalhada lembrandose da forma das nuvens e qualquer sonho ou
fantasia. Sven Spieker (Spieker, Sven (2008), “
The Big Archive”, MIT Press, London, p. 28) refere
que, sendo Funes um homem do final do
século XIX (morre em 1889), o século que
privilegia a proveniência do que é arquivado, o
coloca como metáfora da importância da
origem das coisas:
“ A sua incapacidade de estabelecer
similaridades entre momentos no tempo, exceto
quando os justapõe num eixo cronológico (...) ligao ao impulso arquivista da sua época, na
compulsão para privilegiar diferenças no espaço e
no tempo em vez de conceitos sumários como,
por exemplo, as palavras.” Funes estabelece
uma rutura com o passado porque,
simplesmente, o passado não existe. Tudo está
(é) sempre presente. Nessa medida sofre da
doença do arquivo: “...quando tudo se guarda,
nada se possui.”
Texto elaborado com excertos da Tese de
Doutoramento de José Maçãs de Carvalho
ARQUIVO E MEMÓRIA: CIRCUITOS
MNEMÓNICOS , Junho de 2014

Funes, the memorious (1942) by the Argentinian
writer Jorge Luis Borges is the fictional story of
Ireneo Funes, who, after falling off his horse at
the age of 19 and receiving a bad head injury,
acquired the ability of remembering absolutely
everything. This accident transforms him to a
man with excess of memory, excess of present.
He could remember all his dreams, all fantasies.
Sven Spieker (Spieker, Sven (2008), “ The Big
Archive”, MIT Press, London, p. 28) states that,
being Funes a late nineteenth-century man (dies
in 1889), the century that privileges a proven
experience that is archived, or puts as a
metaphor for the importance of the origin of
things:
“His inability to establish similarities between
moments in time except by juxtaposing them on a
chronological axis (…) links Funes to the archival
impulse of his age, the compulsion to privilege
differences in space and time over summary
concepts such as words.” Funes has broken with
the past because, simply, the past does not exist.
Everything is always present. To this extent he
suffers from the disease of the archive: "... when
everything is stored, nothing is possessed
Text written with excerpts of José Maçãs de
Carvalho,’ s PHD Thesis ARQUIVO E MEMÓRIA:
CIRCUITOS MNEMÓNICOS , June of 2014

Untitled (after Funes 1), 2014
fine art 100% cotton paper, 40 x 80 cm

Untitled (Cairo), 2016
fine art 100% cotton paper, 65 x 170 cm

Untitled (after Spieker 1), 2014
fine art 100% cotton paper, 50 x 60 cm

Untitled (after Spieker3 ) 2016
fine art 100% cotton paper, 50 x 60 cm

Imagens da exposição | Exhibition views at Casa das Artes, Miranda do Corvo, ©Jorge Neves

Imagens da exposição | Exhibition views at Casa das Artes, Miranda do Corvo, ©Jorge Neves

Arquivo e Dispositivo = archive and apparatus José Maçãs de Carvalho

Arquivo e Melancolia = archive and melancholy- José Maçãs de Carvalho
Textos de / Texts by: Adelaide Ginga150 x 240 mm, 32 pages,

José Maçãs de Carvalho : arquivo e democracia = archive and democracy
texto Ana Rito ; trad. Rui Cascais Parada. - Lisboa : Fundação EDP, 2017. - 16 p. : il. ; 24 cm. - (Cinzeiro ; 8). - Ed. bilingue em português e inglês.

Arquivo e intervalo / Archive and Interval - José Maçãs de Carvalho
Textos de / Texts by: Adelaide Ginga, Ana Rito, José Bragança de Miranda e Pedro Pousada, 125x210 mm, 228 pages, 1
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O jogo do indizível

ARTFORUM International
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José Maçãs de Carvalho
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José Maçãs de Carvalho

«Do not forget that a poem, even though it is composed in the language of information, is not used in the language-game
of giving information».
(Wittgenstein)

No centenário do nascimento de Ludwig Wittgenstein, em 1989, Joseph Kosuth realizou uma grande exposição no Wiener
Secession Museum a que chamou The Play of the Unsayable. Composta de um texto e de diversas obras, a exposição explorava
os limites da linguagem, dentro dos jogos propostos pelo filósofo, na tentativa de responder à questão que movia o trabalho do
próprio artista: seria a arte, naquele momento, uma atividade pós-filosófica? E como era possível que a arte, dentro da realidade
circundada pela
«(…) immediate gratification of the entertainment commodities of mass culture (…)»,

sem ceder à acessibilidade dos artefactos consumíveis, continuasse a ter público? Estas são apenas algumas das questões que
Kosuth, um dos artistas que mais teorizaram sobre a arte contemporânea, propôs, numa exposição dedicada ao filósofo
austríaco e aos artistas que, no seu entender, estavam conectados pelo trabalho que realizavam – desde artistas do início do
século XX, como Marcel Duchamp, a outros, considerados pós-modernistas, como Marcel Broodthaers.
Filosofia e arte não são matérias que divirjam, mas possuem, como o próprio Kosuth afirma no texto que escreveu para o
catálogo da exposição, perfis ontológicos diferentes. Não são auto-excludentes mas não se confundem, mesmo que joguem, em
determinados momentos, os mesmo jogos traduzíveis numa linguagem, aparentemente comum. A primeira vez que fui
confrontada com um trabalho do José Maçãs de Carvalho, pensei no em Kosuth e na reflexão, ainda atual, que este apresenta no
seu texto-obra de 1989. Para o artista

https://wsimag.com/pt/arte/30630-o-jogo-do-indizivel
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JOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO
Nasceu em 1960, Anadia, Portugal.

JOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO
Born 1960 in Anadia, Portugal.

Doutoramento em Arte Contemporânea - Colégio das Artes da
Universidade de Coimbra, em 2014; estudou Literatura nos anos
80 na Universidade de Coimbra e Gestão de Artes nos anos 90,
em Macau onde trabalhou e viveu; Professor no Dep. de
Arquitetura e no Colégio das Artes (Subdiretor) da
Universidade de Coimbra
Foi bolseiro da F.Calouste Gulbenkian, F.Oriente, Instituto
Camões, Centro Português de Fotografia e Instituto das Artes/
Dgartes. Em 2003 comissaria e projecta as exposições
temporárias e permanente do Museu do Vinho da Bairrada,
Anadia; em 2005 comissaria “My Own Private Pictures”, na
Plataforma Revólver, no âmbito da LisboaPhoto. Nomeado para
o prémio BESPhoto 2005 (2006, CCB, Lisboa) e para a “shortlist” do prémio de fotografia Pictet Prix, na Suiça, em 2008.
Entre 2011 e 2014 realizou 4 exposições individuais em torno
do tema da sua tese de doutoramento (arquivo e memória), no
CAV, Coimbra; Ateliers Concorde, Lisboa e Colégio das Artes,
Coimbra; Galeria VPF, Lisboa; Arquivo Municipal de Fotografia,
Lisboa e foi editado um livro (“Unpacking: a desire for the
archive”) pela StolenBooks, em 2014. Em 2015, foi publicado um
livro de fotografias suas, “Partir por todos os dias”, na Editora
Amieira. Já em 2016, participa no livro “Asprela”, fotografia sobre
o campus universitário do Porto, editado pela Scopio Editions e
Esmae/IPP. Em 2017 organiza “Arquivo e Intervalo”, com textos
de J. Bragança de Miranda, Pedro Pousada, Adelaide Ginga e Ana
Rito, publicado pela Stolen Books, Lisboa.

After obtaining a first degree in Modern Languages and
Literature (Coimbra University, Portugal), he completed a
postgraduate course in Management of the Arts (Institute of
European Studies in Macau, 1998) in Macau where he taught
and lived from 1994 to 1999. He obtained a Phd in
Contemporary Art at Colégio das Artes, University of Coimbra,
Portugal, in 2014. He has works (photos and videos) in public
and private art collections .
He was both curator and participant in the exhibition My own
private pictures (Plataforma Revólver, LisbonPhoto Biennial,
2005), which lay at the origin of his nomination for the BES
Photo Prize in 2005 (most important prize for photography in
Portugal).In 2008 was shortlisted for the Pictet Prix (Suisse Bank
Award for Photography).
Between 2011 and 2017 set up several exhibitions as a practical
project for his doctoral programme around the subject of
archive and memory at CAV, Coimbra; Ateliers Concorde,
Lisbon and Colégio das Artes, Coimbra; VPF gallery, Lisbon; The
City Hall Photographic Archive, Lisbon, VF Xira Photo Bienal,
Museu do Chiado and MAAT, Lisbon and a book, “Unpacking: a
desire for the archive”, was published by StolenBooks. In 2015, a
book of photographs, “Partir por todos os dias”, was published
by Editora Amieira. In 2016 his photographic work about
Oporto university campus was published on a book called
“Asprela” by Scopio Editions and Oporto Polytechnic Institute. In
2017 the book “Archive and Interval” was published by Stolen
Books, Colégio das Artes/University of Coimbra and MAAT, with
texts by Pedro Pousada, José Bragança de Miranda, Adelaide
Ginga e Ana Rito (Portuguese art critics and University
teachers).
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