




Mixed media, or poetic communication 

exercise, 1969

Includes slide (black & white and color) and film 

(Super 8, black & white and color, silent) projections, 

involvements, actions, poetry reading, musical 

improvisation, playback of music and recorded texts. 

Variable duration

Presented at Clube de Teatro 1º Acto 

Algés, December 1969

Script and direction by Ernesto de Sousa

Music composition and direction by Jorge Peixinho 

featuring musicians António Silva, Helena Cláudio and 

Clotilde Rosa

Poems by Almada Negreiros, Mário Cesariny, Herberto 

Helder and Luiza Neto Jorge 

Read by António Borga, João Luís Gomes, Madalena 

Pestana and Pena Viçoso

Tecnical support and participation of Clube de Teatro 1º 

Acto (Francisco Madeira Luís, José Luís Madeira and José 

Torres) and members of the Oficina Experimental (Carlos 

Gentil-Homem, Filomena Fernandes, Isabel Alves, Manuel 

Torres, Maria Manuel Torres, Marilyn Reynolds, Peter 

Rubin and Teresa Pacheco Pereira)

Films «Happy People» and «Havia um Homem que Corria» 

by Ernesto de Sousa and Carlos Gentil-Homem from 1968

Slides by Ernesto de Sousa and Carlos Gentil-Homem

Lighting by Fernando Calhau

Posters by Fernando Calhau and Carlos Gentil-Homem

Mixed-media, ou exercício de comunicação poética, 

1969

Inclui projecções de diapositivos (preto e branco, 

e cor) e de filme (Super 8; preto e branco, e cor; 

sem som), envolvimentos, acções, interpretação de 

poemas, improvisação musical, reprodução de música 

e de textos gravados. Duração variável

Apresentado no Clube de Teatro 1º Acto 

Algés, Dezembro de 1969

Roteiro e direção de Ernesto de Sousa

Composição e direção musical de Jorge Peixinho com 

participação dos músicos António Silva, Helena Cláudio e 

Clotilde Rosa

Poemas de Almada Negreiros, Mário Cesariny, Herberto 

Helder e Luiza Neto Jorge, 

Interpretados por António Borga, João Luís Gomes, 

Madalena Pestana e Pena Viçoso

Apoio técnico e participação de sócios do Clube de Teatro 

1º Acto (Francisco Madeira Luís, José Luís Madeira e José 

Torres) e de membros da Oficina Experimental (Carlos 

Gentil-Homem, Filomena Fernandes, Isabel Alves, Manuel 

Torres, Maria Manuel Torres, Marilyn Reynolds, Peter 

Rubin e Teresa Pacheco Pereira)

Filmes «Happy People» e «Havia um Homem que Corria», 

de Ernesto de Sousa e Carlos Gentil-Homem, de 1968

Diapositivos de Ernesto de Sousa e Carlos Gentil-Homem.

Iluminação por Fernando Calhau

Cartazes de Fernando Calhau e Carlos Gentil-Homem



público cada vez mais neutralizado pelos 

meios massivos de informação desta nossa 

sociedade de consumo: que no caso português, 

se complica com os restos de uma sociedade 

ainda predominantemente rural; e portanto 

desinteressada de uma cultura urbana de que se 

sente alheada. Neste sentido, as coordenadas 

de agora e aqui coincidem e reforçam as 

necessidades mais actuais da arte moderna. E 

assim também, este exercício, lança um desafio 

a muita coisa, e em particular aos autores: 

é um trabalho essencialmente aberto, onde 

o esforço coral sobreleva as contribuições 

individuais. Isto traduzir-se-á numa luta, não 

polémica, mas simplesmente operatória, contra 

os individualismos das autorias. Segundo nos 

dizem, essa luta começa já a traduzir-se em 

termos concretos.

 

Um Trabalho Coral

Num dos textos que se estão elaborando 

sobre o “exercício” lê-se: “Uma das noções 

mais em voga quando se trata de encarar 

uma problemática caracterizadora da arte 

moderna, é a de participação. Realizam-se 

cartazes que devem ser completados pelo 

utente objectos escultóricos a que o visitante 

das exposições dará uma forma variável, e 

os teatros misturam o actor ao espectador, 

incitando este a... participar no espectáculo. 

Por vezes, estas tentativas revestem-se 

de grande ingenuidade. Os limites desta 

participação são, com frequência, demasiado 

estreitos e evidentes, e nem sempre a obra ou 

função se eleva acima da categoria de mero 

brinquedo ou jogo fácil. O nosso exercício 

pretende assumir, como não podia deixar de 

ser, os termos de uma efectiva participação do 

espectador ao ‘espectáculo’. Iremos mesmo 

ao encontro de certas ‘ingenuidades’, se for 

preciso. Como de um exercício de que se trata, 

há ingenuidades que devem ser experimentadas 

para, porventura, virem a ser superadas no 

futuro. Nós sabemos muito pouco de um certo 

número de coisas enquanto meios operatórios 

para atingir determinados fins. Os fins, porém, 

devem ser nítidos e preciso, e rigorosos como 

intenção. Pretendemos um trabalho coral, 

pretendemos analisar laboratorialmente, em 

extensão, as vias de um convívio enriquecedor. 

Pretendemos destruir a solidão individual ― 

aquela exactamente, que o espectador de 

teatro reencontra depois de ter aplaudido 

os actores de qualquer espectáculo normal. 

Por isso, o nosso exercício não acaba, ou se 

quiserem acaba todas as noites não em aplausos 

mas numa ceia, através da qual, e na vida em 

seguida, se pretende continuar, um convívio e 

uma comunicação sempre diversa”.

Teatro e Cinema

Entre as formas a que se recorre no exercício 

«Nós não estamos algures», o cinema 

tem um lugar de primeira importância, 

como outras formas afins de comunicação 

audiovisual, projecção sucessiva e simultânea 

de diapositivos, etc. Além disso, informam-

nos, toda a primeira parte do exercício, foi 

concebida para ser filmada e integrada no filme 

«Almada, um Nome de Guerra» que Ernesto de 

Sousa está produzindo. Trata-se, pois, de mais 

uma extensão deste trabalho que pretende não 

ter uma extensão única e precisa.

Ernesto de Sousa 

In «Vida Mundial», suplemento «Actualidade»

n.º 1588, 14 de Novembro de 1969

Exercício de comunicação poética 

No pequeno clube de teatro de Algés, 

«1ª Acto», trabalha-se intensamente na 

organização de um exercício teatral, que 

se apresenta com aspectos de importante 

inedetismo entre nós, e que dá ao simpático 

teatrinho o aspecto inusitado de um incipiente 

teatro-laboratório. O exercício intitula-se 

«Nós não estamos algures», frase extraída de 

uma passagem da «Invenção do Dia Claro», de 

Almada Negreiros. 

De resto, é neste poema e noutros, de outros 

tantos poetas modernos, que se baseia o 

exercício, o que não se confundirá, nem com 

uma sessão de teatro tradicional, nem com um 

vulgar recital. Trata-se, como nos explicou 

Ernesto de Sousa, que se ocupa do trabalho de 

encenação, de aumentar a circulação poética, 

experimentando os mais diversos meios de 

comunicação. A poesia é assim comunicada 

em objectos, em envolvimento e nos mais 

diversos tratamentos sonoros, inclusive na 

explosão de acontecimentos musicais, onde a 

uma estrutura mais ou menos rigorosa, se opõe 

diversas intervenções improvisadas. Para esta 

árdua preparação musical, acorrem as boas 

vontades, e sobretudo a decidida intervenção 

do compositor Jorge Peixinho. A comunicação 

audiovisual, e em particular cinematográfica, 

onde se salienta o trabalho de Carlos 

Gentil-Homem, as soluções plásticas e 

luminosas, em grande parte orientadas por 

Fernando Calhau, a intervenção do público 

(sócios e convidados), acentuam o carácter 

experimental aberto desta manifestação.

 

Um anti-espectáculo

Os principais responsáveis combatem a 

noção tradicional de espectáculo, como 

forma ultrapassada e nociva, porque geradora 

de crescentes hábitos de passividade num 



consumer society: which, in the Portuguese 

case, is further complicated by the traditions 

of a predominantly rural society that feels 

alienated from urban culture. In this sense, 

the coordinates of here and now coincide and 

reinforce the most current needs of modern art. 

And thus, this exercise challenges many things, 

specially the authors: it is an essentially open 

work, in which the joint effort prevails over 

individual contributions. This will be a struggle, 

not controversial, but simply operative, against 

the individualisms of authorship. As we are told, 

this struggle is already beginning to translate 

into concrete terms.

A choral work

One of the texts that is being elaborated 

on the “exercise” reads: “One of the most 

fashionable notions when it comes to tackling 

a problem that characterizes modern art, is 

participation. Posters can be completed by 

the visitor, exhibition visitors can modify 

sculptural objects, and in the theaters actors 

mix with spectators, inciting the latter to...

take part in the show. At times these attempts 

are very naive. The limits of this participation 

are often too narrow and clear, and not always 

the work or function rises above the category 

of a mere gadget or easy game. Our exercise 

intends to assume, as should be, an effective 

participation of the spectator in the ‘event. 

We will encounter and deal with certain 

‘naivety’, if necessary. As an exercise, there 

are ingenuities that must be experienced in 

order to get the better of the future. We 

know very little about the operative means to 

achieve certain ends. The ends, however, must 

be clear and precise, and as rigorous as our 

intention. We plan a choral work, to analyze 

within a laboratory, through extension and by 

living together in an enriching way. We intend 

to destroy the individual loneliness –the one 

the viewer encounters in the theatre after 

having applauded the actors of any regular 

show. Therefore, our exercise does not end, 

or if wanted, ends every night, not in applause 

but in a supper, through which we intend to 

live an ever-different communication and 

togetherness”.

Theater and Cinema

Among the forms used in the exercise «Nós Não 

Estamos Algures» [We Are Not Somewhere], 

cinema assumes a place of importance, just 

like other forms of audiovisual communication 

alike, such as the successive and simultaneous 

projection of slides, etc. Also, we are told, the 

first part of the exercise, was conceived to be 

filmed and integrated into the film «Almada, 

um Nome de Guerra» [Almada, a War Name] 

that Ernesto de Sousa is producing. There is, 

therefore, one more extension of this work that 

does not intend to have one single and precise 

extension.

Ernesto de Sousa 

In «Vida Mundial», suplement «Actualidade» 

n.º 1588, 14th November 1969

Exercise of poetic communication

IIn the small «1ª Acto» [«1st Act»] theater 

club of Algés, we work intensely on the 

organization of a theatrical exercise, which 

presents unprecedented aspects important to 

us, and which gives the sympathetic theater 

the daring aspect of an incipient laboratory-

theater. The exercise is titled «Nós Não 

Estamos Algures» [We are not somewhere], a 

phrase extracted from a passage of «Invenção 

do Dia Claro» [Invention of the Bright Day] by 

Almada Negreiros.

 

The exercise is based on this poem and on 

others, by so many modern poets, and should 

not be confused with neither a traditional 

theater session nor an ordinary recital. It is, as 

Ernesto de Sousa explained, about the work of 

staging, of increasing the poetic circulation, by 

experimenting with the most different means of 

communication. Poetry is thus communicated 

through objects, involvement and different 

sound treatments, including in the eruption of 

musical events, where a more or less rigorous 

structure is challenged by several improvised 

interventions. For this meticulous musical 

preparation, good intentions and especially the 

decided interventions of by composer Jorge 

Peixinho are paramount. The experimental and 

open nature of this manifestation is devised 

through the audiovisual and cinematographic 

communication by Carlos Gentil-Homem, the 

sculptural and lightning solutions largely led by 

Fernando Calhau as well as the interventions by 

the public (members and guests).

An anti-spectacle

The main organizers fight against the traditional 

notion of spectacle, as an outdated and 

harmful form, because it generates growing 

habits of passivity in an audience increasingly 

neutralized by the mass media of this 



















Nós não estamos algures: roteiro | script



















Estudo de movimentação sequências 8 e 9 | Study of movement sequences 8 and 9



















Ernesto de Sousa: um pioneiro da contemporaneidade

Num momento em que o lastro de 

redescobrimento de Portugal e da sua 

cultura pelos brasileiros ganha contornos de 

familiaridade, espessura e profundidade, faz 

mais plenamente sentido que o Consulado 

Geral evoque em São Paulo a obra do artista, 

fotógrafo, cineasta e crítico de arte Ernesto de 

Sousa (1921-1988).

 

Apesar da sua influência e vasta intervenção 

no campo artístico (das artes visuais ao 

cinema, passando pelo teatro, pela ensaística 

e, naturalmente, pela fotografia, a sua grande 

paixão) num tempo político em que a liberdade 

de criação em Portugal era constantemente 

posta à prova, Ernesto de Sousa é ainda um 

desconhecido.

 

E, contudo, devemos-lhe, muito. Prolífico, 

inovador, multidisciplinar e espírito combativo, 

fosse como artista, fosse como pensador de 

arte, devemos-lhe em muito o pioneirismo 

da contemporaneidade, como aliás fica claro 

da sua importância no advento do chamado 

“cinema novo” ou das suas conexões com as 

correntes e meios artísticos europeus, tendo 

desempenhado, aliás, por três vezes, nos anos 

80, as funções de Comissário Nacional para a 

Bienal de Veneza.

 

Para além da intencionalidade da homenagem ao 

seu legado, à semelhança do que o Consulado 

Geral fez no passado recente com artistas como 

Fernando Lemos, Lourdes Castro ou E.M. de 

Melo e Castro, a exposição «Nós Não Estamos 

Algures» agora inaugurada, procura desvendar 

a riqueza e diversidade da sua obra em língua 

portuguesa, seja na procura de um convite 

individual à transcendência do quotidiano, que 

é simultaneamente lírico, às vezes erótico e 

outras vezes político, seja acrescentando à arte 

a sua poderosa condição transfiguradora.

Para além do seu compromisso em manter, na 

singular Sala Fernando Pessoa, ou em parceria 

com outras instituições, uma programação 

contemporânea constante, em diálogo 

permanente com a arte e a cultura do Brasil, 

também a presente leitura de Ernesto de Sousa 

autoriza paralelos com a modernidade brasileira, 

em particular com alguns grandes criadores de 

época, como os paulistanos Mário e Oswald 

de Andrade, ou figuras como Hélio Oiticica e 

Neville D’Almeida.

 

A obra de Ernesto de Sousa transcende a sua 

própria história e circunstância, no sentido em 

que o seu ineditismo e processos acabaram por 

contribuir para aquilo que hoje entendemos 

como o léxico fundamental da criação artística 

contemporânea que, neste caso, também fala 

português.

 

Nesta que é a maior cidade de língua 

portuguesa do mundo, sede do Museu da Língua 

Portuguesa e de uma das mais relevantes 

Bienais internacionais de arte, eixo cada vez 

mais importante do diálogo entre criadores 

portugueses e brasileiros, julgo que se poderá 

falar, sem falsas graças, na importância de ser 

Ernesto.

 

Paulo Lourenço 

Cônsul-geral de Portugal em São Paulo 

2012 a 2018

Ernesto de Sousa: a contemporaneity pioneer

At a time when the rediscovery of Portugal 

and its culture by Brazilians gains familiarity 

and depth, it makes sense that the Consulate 

General in São Paulo presents the work of the 

artist, photographer, filmmaker and art critic 

Ernesto de Sousa (1921–1988).

Despite of his influence and wide intervention 

in the artistic field (from visual arts to 

cinema, through theater, essay, and of 

course, photography, his great passion) in a 

political time in which the freedom of creation 

in Portugal was constantly put to the test, 

Ernesto de Sousa is still little known in Brazil.

And yet we owe him so much. He was a 

prolific, innovative, multidisciplinary and a 

combative spirit, whether as an artist or an art 

critic, we owe much of the pioneering nature 

of contemporaneity, as it is clear from his 

importance in the advent of the so-called new 

cinema or his connections with the currents and 

European artistic means, having taken on for 

three times in the 1980s, the role of National 

Commissioner for the Venice Biennale.

 

In addition to the intentionality of paying 

homage to his legacy, as the Consulate General 

did in the recent past with artists such as 

Fernando Lemos, Lourdes Castro or E.M. de 

Melo e Castro, the exhibition «Nós não estamos 

algures» [We Are Not Somewhere], now open, 

seeks to unveil the wealth and diversity of 

his work in Portuguese language, whether 

in the search for an individual invitation to 

the transcendence of everyday life, which is 

simultaneously lyrical, at times erotic and 

sometimes political, or by adding to art its 

acquired, powerful transfiguring condition.

 

In addition to our commitment to maintain, 

in the unique Fernando Pessoa Gallery, or in 

partnership with other institutions, a constant 

contemporary programming, in permanent 

dialogue with the art and culture of Brazil, the 

present reading of Ernesto de Sousa drawns 

parallels with Brazilian modernity, in particular 

with some great creators of the time, such 

as the “paulistanos” (born in the city of São 

Paulo) Mário and Oswald de Andrade, or figures 

such as Hélio Oiticica and Neville D’Almeida.

 

The work of Ernesto de Sousa transcends his 

own history and circumstance, in the sense 

in which his novelty and processes ended up 

contributing to what we now understand as the 

fundamental lexicon of contemporary artistic 

creation which, in this case, also speaks 

Portuguese.

In this, which is the largest Portuguese-

speaking city in the world, home to the 

Portuguese Language Museum and one of the 

most important International Art Biennials, an 

increasingly important axis of dialogue between 

Portuguese and Brazilian creators, I believe 

we can speak without false modesty, of the 

importance of being Ernesto.

Paulo Lourenço 

Consul General of Portugal in São Paulo 

from 2012 to 2018



Ernesto de Sousa – O detonador1 

Ernesto de Sousa nasceu a 18 de Abril de 

1921. Frequentou o curso de Ciência Física e 

Química na Faculdade de Ciências de Lisboa 

até 1947, abandonando a licenciatura no último 

ano. Iniciou a sua produção fotográfica nos anos 

40, fazendo levantamentos iconográficos que 

lhe despertaram o interesse pela arte popular 

e moderna. A sucessão de projetos autorais 

como organizador de exposições, crítico de 

cinema, cineclubista2, professor, artista, 

historiador, encenador, etc, não cabem neste 

texto. Também me parece difícil organizar estas 

atividades cronologicamente, como se fossem 

períodos da sua obra, pois existem várias 

tipologias de trabalho a desenvolver-se ao 

mesmo tempo. 

Esta simultaneidade de projetos que por vezes 

não são comunicantes - que operam com 

diferentes sistemas de valores, linguagens, 

e qualidades tangíveis, intrínsecas a cada 

meio- são mais fáceis de entender hoje, no 

século XXI, com as várias janelas abertas 

no computador e a media social ativa no 

smartphone, enquanto escrevo este texto.

Ainda hoje, existe uma resistência à 

heterogeneidade3 do mundo, feita pelo primado 

de discursos coerentes, que procuram uma 

unidade redutora do mundo como uno. Esta 

tendência tem segmentado a produção artística 

de Ernesto de Sousa. A favor desta divisão 

está a importância de vários momentos da sua 

produção que ganharam destaque: os seus 

textos sobre cinema abriram espaço para o 

Novo-Cinema Português acontecer. Seu filme 

«Dom Roberto» (1962) ganha os prémios da 

Jovem Crítica e da Associação do Cinema para 

a Juventude em Cannes e é, conjuntamente com 

«Verdes Anos», de Paulo Rocha, responsável 

pela transformação dos valores formais e 

políticos do cinema apresentados na altura. 

«Dom Roberto» é um comentário social de 

grande acutilância crítica, durante o auge 

ditadura4. 

Seus estudos sobre arte popular e a exposição 

«Quatro artistas populares do norte: Barristas 

e Imaginários» (Livraria divulgação, 1964) 

continuam a ser dos terrenos mais férteis para 

a produção de obras ou exposições de outros 

artistas e curadores contemporâneos. Julgo que 

é unânime a verificação de um antes e depois 

de E.S. ou a designação da atividade curatorial 

de E.S como fundadora da arte contemporânea 

portuguesa, sobretudo pelas exposições «Do 

Vazio à Pro Vocação» (Expo AICA, SNBA, 

Lisboa, 1972), «Projectos-Ideias» (Expo 

AICA – SNBA, Lisboa, 1974), «Aniversário da 

Arte» (CAPC, Coimbra,  17 Janeiro de 1974), 

«Alternativa Zero–tendências polémicas da 

arte portuguesa» (Galeria Nacional de Arte 

Moderna, Lisboa, 1977). 

E.S. foi o primeiro curador que aglutinou uma 

cena artística segmentada por disciplinas 

criando uma unidade baseada na diferença, 

através de jogos de forças, analogias formais 

ou conceptuais, um determinado espírito 

do tempo (a forma como na sua diversidade 

estas propostas ofereciam ferramentas 

para pensar o presente e tentar construir 

um futuro). E.S. criou contexto através de 

cruzamentos intergeracionais e de uma abertura 

internacional, tanto na forma como abordava as 

suas exposições como nos seus textos. E.S. foi 

colaborador, editor e diretor de várias revistas 

como Plano Focal, Imagem, Seara Nova, Opção 

e Abril; editou livros em várias editoras e 

colaborou com diversos jornais. O seu projeto 

de criação de uma vanguarda portuguesa em 

diálogo estético e ideológico com as suas 

congéneres internacionais foi sintetizado na 

exposição «Alternativa Zero». 

Esta intenção foi construída em adversidade, 

durante a ditadura, através de viagens, 

participação em simpósios internacionais, 

participação no Movimento de Mail Art e em 

exposições como artista ou curador. Para além 

das referências teóricas citadas nos textos, 

foram apresentadas figuras internacionais 

através de entrevistas (Man Ray ou Daniel 

Buren) e sessões de divulgação como a que fez 

em torno de Joseph Beuys e sessões de vídeos 

de artistas como Alan Kaprow, Rebecca Horn 

ou Richard Hamilton. Mais tarde comissária 

três representações de Portugal na Bienal de 

Veneza. Em 1980, sob o tema «A Palavra e a 

Letra», com Ana Hatherly, António Sena, E. 

M. de Melo e Castro, Ernesto de Sousa e João 

Vieira. Almada Negreiros (com uma reprodução 

do painel «Começar», 1968-1969) e Fernando 

Pessoa foram evocados enquanto pioneiros da 

palavra-escrita. 

Os músicos Lopes e Silva e Maria João 

Serrão participam no vídeo «The Word and 

The Letter», de Ernesto de Sousa. Em 1982, 

comissariou a representação nacional com uma 

mostra individual de Helena Almeida e, em 

1984, com uma de José Barrias. A retrospectiva 

de Wolf Vostell (Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, e Museu Soares do Reis, 

Porto, 1979)  resulta  de uma relação fértil que 

travou com este e Robert Filliou. Estas relações 

criaram-se na década de 1970, através da sua 

aproximação ao Movimento Fluxus e foram uma 

influência determinante para a reformulação 

da arte como “obra aberta”, experimental e 

participativa. São disto exemplos o exercício 

de comunicação poética  «Nós Não Estamos 

Algures» (1969), o filme expandido «Almada, 

Um Nome de Guerra» (1969-1972) e o 

mixed-media «Luíz Vaz 73» (1975), obras 

colaborativas da sua autoria. São obras abertas, 

desenvolvidas por vários autores, com um 

Hugo Canoilas

artista e curador



grande fulgor experimental e de vanguarda, 

que partilham ideias da obra de arte total e da 

ideia de chance de Mallarmé - pela forma como 

as várias imagens interagiam entre si e com os 

planos da linguagem e da música. 

O «Encontro no Guincho» desenvolvido 

conjuntamente com Noronha da Costa5 (1969) 

é um ex libris da mentalidade libertária da 

vanguarda, da necessidade de sacrifício de algo 

em nós para que um novo ganhe lugar. 

Ernesto de Sousa foi também um dos autores 

visivelmente engajados politicamente tendo 

sido preso várias vezes pela PIDE. Ainda hoje 

em Portugal temos artistas ativos durante a 

ditadura que negam a existência de uma arte 

política na altura. No caso de Ernesto, ser 

político tinha várias camadas que iam desde 

a afiliação política ao PCP, que era “a única 

força de oposição e combativa”, à consciência 

da necessidade das artes se distanciarem do 

poder político6. A video-performace escultura 

«The Promised Land: Requiem para Vilarinho 

das Furnas» (1979)7 é definitivamente uma 

obra política que evoca a autonomia de uma 

comunidade ainda durante a ditadura. Mas, 

é sobretudo no grupo de obras, em diversos 

media, intitulada «O teu corpo é o meu corpo» 

que é exponenciada a ideia de uma revolução 

operada no e pelo corpo. 

A revolução dos sentidos, tardia em 

Portugal8, é tida por E.S. como uma revolução 

permanente, a fazer antes e depois de Abril. 

De matriz maioritariamente fotográfica, este 

corpo de trabalho distingue-se da tradição 

representacional ou documental da fotografia 

portuguesa. 

Outras obras como «Olympia» e «A tradição 

como aventura» e «Revolution my body» 

também distinguem-se. O filme «Concepto 

incerto» (Serie Encontro, RTP 1, 1975), uma 

entrevista com E.M. de Melo e Castro sobre 

a forma como a poesia visual desenvolvida 

“em laboratório”, longe da censura, ganha 

espaço público e corpo no real através das 

manifestações escritas em sinais e muros 

de Lisboa durante o PREC – período 

revolucionário em curso-, é a mais notável 

relação mimética entre a sociedade e a arte 

portuguesas. No enfiamento desta preocupação 

está o notável texto «Artes Gráficas- veículo 

da intimidade» (Armando Alves, Porto, Inova 

1965), onde contextualiza historicamente a 

educação do homem durante a idade média, 

pela arquitetura religiosa e imagens inscritas 

nesta, para contrapropor, defendendo uma 

ideia de modernidade (uma heterogeneidade 

de possibilidades) da arte contemporânea 

para uma nova aproximação ao público - uma 

interferência no quotidiano, através dos novos 

meios de impressão e sua inserção no real (a 

colagem de cartazes na rua). 

Existem muitos mais dados a adicionar a esta 

lista e, por certo, melhor forma para elevar a 

importância de Ernesto de Sousa. Para mim 

como artista, sempre me marcou um conjunto 

de fotografias a preto e branco, de relevos 

escultóricos de cariz medieval sobre as quais 

ele escreveu: “Isto é pintura”9 que criava um 

espaço para uma liberdade operativa e geradora 

de possibilidades.

Importa aqui, sobretudo, afirmar que Ernesto de 

Sousa não foi  apenas curador, artista, crítico, 

historiador, cineasta ou crítico de cinema. Ele 

foi um “operador estético”, termo que adoptou 

durante os «Undici giorni di arte colettiva» 

(Pejo, Itália, 1969) organizados por Bruno 

Munari. Ser “operador estético” é estar fora 

da classificação social do artista. Esta palavra 

aparece na mesma altura que as denominações 

“anti-arte” e “anti-pintura”. O “operador 

estético” funciona em prol da cena artística 

e ao mesmo tempo alastra a sua intervenção 

para quotidiano - o real, e as pessoas nesse 

real, fora da bolha das artes, através do 

conhecimento técnico do intelectual.10 Neste 

caso, um conhecimento ou inteligência do corpo 

(uma força afirmativa e interior) e do intelecto 

(em relação ao exterior). As forças operativas 

de E. S. eram forças eróticas - com uma grande 

dose de interesse no Outro - manifestado nas 

obras abertas e em comunidade, na abertura 

à chance e ao imprevisto, na interlocução do 

espectador pelas frases inscritas nas obras, 

nas ceias que encerravam os seus projetos, nos 

encontros, sessões de esclarecimento, nas aulas 

e nos diálogos estabelecidos em entrevistas e  

na sua atividade curatorial. A ação em função 

do Todo que engloba o desenvolvimento da 

cena artística e o mundo lá fora, implicam um 

conjunto de camadas que tornam a sua obra 

heteróclita.

Ernesto de Sousa era uma “caixa de derivação” 

capaz de receber, e devolver, as qualidades 

heterogéneas do mundo que me fazem lembrar 

a ideia de desastre, de Maurice Blanchot. 

A “caixa de derivação” de E.S. provém do 

entendimento do mundo não como uno, mas sim 

como um desastre (“dis-astro”); um conjunto 

de eventos que não partilham o mesmo sol, 

o mesmo eixo, e não permitem uma leitura 

reguladora que os possa dominar. Tenho essa 

sensação quando leio os seus textos, com teias 

complexas de referências, e condicionados por 

diferentes tipos de forças. 

A importância do legado de Ernesto de 

Sousa  define-se pela forma como continua a 

albergar novas leituras. Os seus estudos de 

arte popular, e a forma como entrelaça esta 

com vários momentos de arte (do Românico 

ao Gótico) possibilitam uma não-linearidade 

histórica, criando a simultaneidade de passado, 

presente e futuro11. O passado é o anacronismo 

libertador que nos oferece um outro desprovido 

de sentido. Isto porque nós viajamos do futuro 

para o passado para que a obra aconteça. 

Dentro de uma problemática contemporânea, 

Ernesto sugere uma libertação do humano 

da sua própria prisão antropomórfica12, do 

“presentismo”13, para pensar num futuro 

livre, não auto centrado e não colonizado. 

A heterogeneidade da sua obra implicou 

juntar arte conceptual a um conjunto vasto 

de linguagens, de tempos e valores não 

comunicantes.  Esta é a minha interpretação 

daquilo que Álvaro Lapa denominou como 

a detonação: a abertura a um conjunto de 

possibilidades culturais que mimetizam a 

imensurabilidade de eventos artísticos, 

sociais e políticos, que nós não conseguimos 

absorver na sua totalidade, nem dominar. A 

heterogeneidade é importante pois ela prepara 

o corpo e intelecto para lidar com essa 

imensurabilidade do mundo que ainda hoje é 

colocada de parte em função da prevalência 

de uma coerência redutora do racional, e da 

linguagem que é um domínio do humano que 

tudo antropomorfiza. Acredito que E.S. pelos 

seus últimos projetos em rede (pré-internet) 

e a sua abertura às novas tecnologias14 teria 

total abertura para necessidade contemporânea 

da utilização de máquinas, que interferem na 

nossa subjetividade, para a preparação desse 

corpo para lidar com o Mundo no máximo do 

seu esplendor, com diferenças não negociáveis 

e tempos e valores distintos, desmultiplicados 

para além das nossas capacidades cognitivas. 

Teria ao mesmo tempo uma capacidade 

de resistência operativa, para manter um 



determinado grão humano (ética, poética, 

artística ou política). 

«Nós não estamos algures» evoca uma noção 

geográfica  que me parece ser próxima da 

ideia de “mondialité”15. Ao mesmo tempo 

abre brechas na ideia de antropomorfismo da 

linguagem, através da utilização da poesia como 

veículo comunicativo – valores importantes 

para cultura contemporânea. A utilização 

da poesia em prol de um benefício maior – a 

transformação do todo, ultrapassa direitos 

autorais, que ainda hoje seriam um problema. 

E.S. teve eco dos anos 1990 até hoje naqueles 

que operaram atos de resistência (para uma 

melhoria ou sobrevivência da nossa cena 

artística) e, sobretudo, um pensamento da 

cultura como todo, que foge ao individualismo 

e competividades capitalistas16. Como escreveu 

Wally Salomão, “Não se esqueça de tomar 

a sua liberdade quando quiser”, Ernesto de 

Sousa diz-nos isto conjuntamente com a 

frase de Almada Negreiros, “A alegria é a 

coisa mais séria da vida”. Agir na herança 

de E.S. é produzir com um ethos que resulta 

da “mimesis” entre o artístico, o social, e o 

político e com uma curiosidade pelo que está 

acontecer à nossa frente. 

Ernesto de Sousa morreu a 6 Outubro de 1988.

Notas

1 O nome detonador foi dado a E.S. por Álvaro Lapa 

(1939-2006). Artista plástico com afiliação filosofia e 

literária que foi um dos grandes artistas portugueses 

da segunda metade do séc. XX e autor de livros  

como «Raso como o chão», «Porque morreu Eanes», 

«Barulheira», etc.

2  E.S. criou o Círculo de Cinema, um dos primeiros 

cineclubes em Portugal em 1946, que foi encerrado 

em 1948 pela PIDE tendo sido presos E.S. e outros 

membros do cineclube. 

3 A ideia que eu utilizo de heterogeneidade é 

baseada num conceito desenvolvido por José 

Miranda Justo.

4 E.S. é preso pela PIDE  em 1963, a caminho do 

Festival de Cannes, para acompanhar a exibição de 

«Dom Roberto».

5 Luís Noronha da Costa nascido em 1942, é um 

artista plástico português que ganhou notoriedade 

nos anos sessenta e setenta através de uma prática 

conceptual da pintura e do desenvolvimento de 

“máquinas para dar a ver”,  de caráter retiniano.

6 Em 1974, E. S. publica artigos no Século Ilustrado 

e na Vida Mundial, refletindo sobre a situação 

da arte em Portugal. Nesta última, defende a 

necessidade de uma vanguarda artística num 

contexto de revolução social, divulgando artistas 

internacionais. Estes artigos, no período quente 

do 25 de Abril, são marcados pela defesa da 

importância de uma prática artística e cultural com 

autonomia em relação ao poder político.

7 Vilarinho das Furnas, no distrito de Braga, 

foi uma comunidade com autonomia própria, 

com uma organização política que foi destruída 

intencionalmente em 1972 com a criação de uma 

barragem. Durante um período de seca, a vila de 

Vilarinho das Furnas reemergiu. Os artistas José 

Barrias, Ernesto de Sousa  e Jorge Molder evocaram 

esta comunidade através do desenvolvimento de 

obras com imagens feitas neste local. 

8 A revolução dos Cravos acontece a 25 de Abril de 

1974 e é tida como um eco tardio da revolução dos 

sentidos que aconteceu com o Maio de 68.

9 «Isto é pintura no10» (1984) apresentada em 

Atitudes Litorais , comissariado por José Miranda 

Justo na Galeria da Faculdade de Letras de Lisboa. 

Isto é pintura no6 tinha sido recusada num concurso 

de  arte da SNBA como obra.

10 Esta afirmação baseia-se na ideia de verdadeiro 

intelectual de Sartre. Uma partilha do conhecimento 

que vem do todo (o mundo) e retorna para o todo 

(as pessoas). O verdadeiro intelectual é aquele que 

se deixa emergir num fluxo (uma greve selvagem, 

por exemplo) e depois de um distanciamento oferece 

algo a esse movimento.

11 Martinez, Chus,  «Now I’m afraid...», Mousse 

Magazine number 56 – A small Anthology, 2016,  

Itália.

12 Aspe, Bernard, «Mais tarde é agora», Revista 

Imprópria no 2, Ed. UNIPO, Lisboa, 2012.

13 Presentismo é a incapacidade de viver no 

presente, pela inexistência de um futuro ou linha do 

horizonte. O presentismo pode também 

manifestar-se por a existência de um futuro pré 

definido,(por exemplo o sistema bancário necessita 

de colonizar o futuro para e garantir a sua 

existência, hipotecando o futuro). 

14 A Bolsa Ernesto de Sousa foi criada em 1993 e 

apoiou, até 2013, vinte jovens artistas na realização 

de projetos intermedia durante um estágio na 

Experimental Intermedia Foundation, em Nova 

Iorque.

15 Edouard Glissant (1928-2011) foi um filósofo e 

poeta de Martinique, que defendeu a “Antillanité”, 

que contrasta com a Negritude - que pretende 

preservar as formas culturais, em prol de uma 

creolização da cultura e do pensamento. O 

pensamento em Glissant tem a forma de arquipélago 

(próximo de Deleuze e Guattari) e  lembra-nos da 

periferia que nos fala.

16 A atividade artística de Paulo Mendes e as 

atividades de um grupo vasto autores organizados 

no blogue o-declive são dois bons exemplos desta 

herança.



Ernesto de Sousa – The detonator1

Ernesto de Sousa was born on April 18, 1921. 

He attended the Physical Science 

and Chemistry course at the Faculty of 

Sciences of Lisbon until 1947, abandoning the 

undergraduate degree during his last year. 

He began his photographic production in 

the 1940s, making iconographic surveys that 

aroused his interest in popular and modern 

art. The succession of projects as exhibition 

organizer, film critic, film club organizer2, 

teacher, artist, historian, director, etc, do not 

fit in this text. I also find it difficult to organize 

these activities chronologically, as if they were 

periods of work, because there are several 

typologies of work, developed at the same time.

 

This simultaneity of projects that are sometimes 

not communicating - operating with different 

systems of values, languages, and tangible 

qualities, intrinsic to each medium, are easier 

to understand today, in the 21st century, with 

the various windows open on the computer 

screen, as well as the social media apps I have 

open on the smartphone while writing this text.

Even today, there is resistance to the 

heterogeneity3 of the world, due to the 

the primacy of coherent discourses, which 

seek a reductive unity of the world as one. 

This tendency is the reason for a certain 

segmentation of the artistic production of 

Ernesto de Sousa. In favor of this division 

is the importance of several moments of his 

production that have gained prominence: his 

texts on cinema have opened space and allowed 

the New Portuguese Cinema to happen. His 

film «Dom Roberto» (1962) won the Young 

Critics Awards and the Cannes Film Festival 

for Young People and is, together with Paulo 

Rocha’s «Verdes Anos» [Greens Years], 

responsible for transforming the formal and 

political aspects of cinema presented at the 

time. «Dom Roberto» is a social commentary 

of great critical acutilance, during the height of 

the dictatorship4. 

Ernesto de Sousa’s studies of popular art 

and his exhibition «Four Popular Artists of 

the North: Barristas e Imaginários» (Livraria 

divulgação, 1964) remain fertile ground for the 

production of works or exhibitions by artists 

and curators today. I think it is unanimous 

to speak about a before and after Ernesto 

de Sousa or the designation of a curatorial 

activity of Ernesto de Sousa as fundamental 

to contemporary Portuguese art, particularly 

highlighting the exhibitions «Do Vazio à Pro 

Vocação» [From Void to Pro Vocation] at 

Expo AICA, SNBA, Lisbon, 1972; «Projectos-

Ideias» [Projects-Ideas] at Expo AICA – 

SNBA, Lisbon, 1974; «Aniversário da Arte» 

[Anniversary of Art] at the CAPC, Coimbra, 

January 17, 1974; as well as «Alternativa Zero– 

tendências polémicas da arte portuguesa» 

[Alternativa Zero – polemic tendencies in 

Portuguese art] at the National Gallery of 

Modern Art, Lisbon, 1977.

E.S. was the first curator, who brought together 

an art scene fragmented by disciplines and 

created a unity based on difference, by joining 

forces, creating formal or conceptual analogies, 

a certain spirit of the time (and particularly 

due to their diversity his proposals offered 

tools to think the present and attempted to 

build a future). E.S. created context through 

intergenerational work and an international 

openness, both in the way he approached his 

exhibitions and also his texts - E.S. was a 

collaborator, editor and director of several 

magazines such as Plano Focal, Imagem, Seara 

Nova, Opção and Abril; he edited books with 

several publishers and collaborated with several 

newspapers. His project to create a Portuguese 

avant-garde in aesthetic and ideological 

dialogue with his international counterparts 

culminated in the exhibition «Alternative Zero».

These intentions were built during a difficult 

time, during the dictatorship, and through 

travel, participation in international symposia, 

participation in the Mail Art Movement and 

his participation in exhibitions as an artist 

or curator. In addition to the theoretical 

references produced in his texts, he introduced 

international figures through interviews (i.e. 

Man Ray or Daniel Buren) and presentations 

on the work of Joseph Beuys or video sessions 

featuring works by artists such as Alan Kaprow, 

Rebecca Horn or Richard Hamilton. He later 

commissioned the Portuguese representation 

at the Venice Biennale in 1980 under the title 

«A Palavra e a Letra» [The Word and the 

Letter] with contributions by Ana Hatherly, 

António Sena, E. de Melo e Castro, Ernesto 

de Sousa and João Vieira. Almada Negreiros 

(with a reproduction of the panel «Começar» 

[Starting], 1968-1969) and Fernando Pessoa 

were evoked as pioneers of the written word.

The musicians Lopes e Silva and Maria João 

Serrão participated in the video «The Word and 

The Letter», by Ernesto de Sousa; in 1982 he 

commissioned the national representation at the 

Venice Biennale with an individual exhibition 

by Helena Almeida and in 1984 with one by 

José Barrias. The retrospective of Wolf Vostell 

(Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, and 

Soares do Reis Museum, Porto, 1979) is the 

result of a fertile relationship with Vostell and 

Robert Filliou. These relationships began during 

the 1960s through their joint approach to 

the Fluxus Movement and were a determining 

influence for the reformulation of art as an 

open, experimental and participative work. 

Examples of this are the poetic communication 

Hugo Canoilas

artist and curator



exercise «Nós Não Estamos Algures» [We 

Are Not Somwhere] (1969), the expanded film 

«Almada, Um Nome de Guerra» (1969-1972) 

and the mixed media work «Luíz Vaz 73». They 

are open works, produced in collaboration with 

several authors, with a great experimental and 

avant-garde flare, who share Wagner’s ideas of 

total work of art and Mallarme’s idea of chance 

- in the way the various images interacted with 

each other and with concepts of language and 

music.

The «Encontro no Guincho» [Guincho 

Meeting], where an artwork is destroyed was 

developed jointly with Noronha da Costa5 

(1969), is an ex-libris of the libertarian 

mentality of the avant-garde, of the need to 

sacrifice something for something new. 

Ernesto de Sousa was also one of the most 

visibly politically engaged authors (even 

today in Portugal we have artists that were 

already active during the dictatorship who 

deny the existence of a political art at the 

time) and was arrested several times by 

PIDE [International and State Defense Police 

between 1945 and 1969]. Being political had 

many layers ranging from a political affiliation 

to the PCP [Portuguese Communist Party], 

which was “the only force of opposition and 

combat”, to the awareness of the arts need 

to distance itself from political power6. The 

video-performance sculpture «The Promised 

Land: Requiem para Vilarinho das Furnas»7  

(1979-1980) is definitely a political work that 

evokes this autonomy of a community during 

the dictatorship. But it is mainly in the group 

of works produced in a variety of media, and 

titled «O teu corpo é o meu corpo» [Your 

body is my body] that the idea of a revolution 

operated within and by the body is manifest.

The revolution of the senses, arrived late 

in Portugal8, and is considered by E.S. as a 

permanent revolution, a task for before and 

after April. Consisting of a mostly photographic 

matrix this body of work distinguishes itself 

from the representational or documentary 

quality of Portuguese photography. 

Other works such as Olympia and «The 

tradition as an adventure» and «Revolution 

my body» stand out. The film «Concepto 

incerto» (Encontro Series, RTP 1, 1975) – 

an interview with E.M.Melo e Castro about 

form as language - visual poetry had been 

developed “in the laboratory” - escaped 

censorship and gained public resonance 

particularly through the manifestations of 

written signs and wall paintings in Lisbon 

during the PREC -Processo Revolucionário Em 

Curso (Ongoing Revolutionary Process)  is the 

most remarkable relation between Portuguese 

society and arts. Here the focus is the text 

«Graphic Arts - vehicle of intimacy» (Armando 

Alves, Porto, Inova, 1965), which, through 

religious architecture and images historically 

contextualizes the education of the Human 

during the Middle Ages. It is a counterproposal, 

(defending an idea of modernity and a 

heterogeneity of possibilities) of contemporary 

art for a new approach to the public - an 

interference in everyday life, through the new 

means of printing and its insertion into the real 

(the collage of posters on the street).

There are many more data to add to this list 

and, of course, better ways to highlight the 

importance of Ernesto de Sousa. For me as 

an artist, I have always been marked by a set 

of black and white photographs, of medieval 

sculptural reliefs on which he wrote: “Isto é 

pintura (This is painting)”9, which created a 

space for operative freedom and generated 

possibilities. 

It is important to affirm that Ernesto de Sousa 

was not only a curator, artist, critic, historian, 

filmmaker or film critic. He was an “aesthetic 

operator”, a term he adopted during the 

«Undici giorni di arte colettiva» (Pejo, Italy, 

1969) organized by Bruno Munari. 

To be an “aesthetic operator” is to be outside 

the social classification of the artist. This 

word appears at the same time as the names 

“anti-art” and “anti-painting”. The “aesthetic 

operator” works in favor of the artistic scene 

and at the same time inserts his/her ideas into 

everyday life – into the real, and the people in 

this reality, and outside of the art world bubble. 

The “aesthetic operator” works through the 

technical knowledge of the intellectual, in this 

case a knowledge or intelligence of the body 

(an affirmative and inner force) and the intellect 

(in relation to the outside).10 The operative 

forces of ES were erotic forces - with a great 

deal of interest in the Other - manifest in open 

works and community, open to chance and the 

unforeseen, interested in the dialogue of the 

spectator with the phrases inscribed in the 

works, the suppers that closed his projects, 

meetings, ‘presentation of international 

artist sessions’, his classes and the dialogues 

he established through interviews and his 

curatorial activity. The action in service of the 

whole that encompasses the development of the 

artistic scene and the outside world, implies 

a set of layers that built a hibrid and complex 

work.

Ernesto de Sousa was a ‘junction box’ capable 

of receiving and returning the heterogeneous 

qualities of the world that remind me of 

Maurice Blanchot’s idea of disaster. The E.S. 

‘junction box’ stems from an understanding of 

the world not as one but rather as a disaster 

(dis-astro); a set of events that do not share 

the same sun, the same axis, and do not allow 

a regulatory reading that can dominate them. 

I get this feeling when I read his texts, that 

feature complex webs of references, and are 

conditioned by different types of forces. 

The importance of Ernesto de Sousa’s legacy 

is defined by the way it continues to be 

reworked and hosts and new readings. His 

studies of popular art, and the way he interacts 

with various moments in art history (from the 

Romanesque to the Gothic) enable a historical 

non-linearity, creating a simultaneity of past, 

present and future11. The past is the liberating 

anachronism that offers us an Other that is 

devoid of meaning. This is because we travel 

from the future to the past in order for the 

work to happen. 

It is this territorialization, within a 

contemporary problematic that is related 

to the liberation of the human condition 

from its own anthropomorphic prison12, from 

Presentism13, and to think in terms of a free 

future that is not self- centered and not 

colonized. The heterogeneity of his work 

implied combining conceptual art with a vast 

set of languages, of non-communicating times 

and values. This is my interpretation of what 

Álvaro Lapa called the detonation: open to 

a set of cultural possibilities that mimic the 

immeasurability of artistic, social and political 

events that we cannot fully absorb or dominate. 

The heterogeneity is important because it 

prepares the body and intellect to deal with 

this immeasurability of the world that still 

today is set aside in function of the prevalence 

of a reductive coherence of the rational, 

and of the language that is a domain of the 

human that anthropomorphizes everything. 

I believe that because of his last networked 

projects (pre-internet) and their openness 



to the new technologies14 Ernesto de Sousa 

would be totally receptive to the contemporary 

necessity to use machines that interfere in our 

subjectivity, so the body is prepared to deal 

with the world in the maximum of its splendor, 

with different times and values, non-negotiable 

differences, multiplied beyond our cognitive 

abilities.

One would have at the same time an operative 

resilience, and maintain a certain human grain 

(ethical, poetic, artistic or political). 

«Nós não estamos algures» [We are not 

somewhere] evokes a geographical notion 

that seems to me to be close to the idea of 

“mondialité”15. At the same time, it opens 

gaps in the idea of anthropomorphism of 

language, through the use of poetry as a 

vehicle of communication - important values 

for contemporary culture. The use of poetry 

for a greater benefit - the transformation of 

the whole, goes beyond copyright, which today 

would still be a problem. 

E.S. resonates from the 90s until today with 

those who have carried out acts of resistance 

(for an improvement or survival of our artistic 

scene) and above all, a thought of the culture 

as a whole, that escapes individualism and 

capitalist competitiveness16. As Wally Salomão 

wrote: “Do not forget to take your freedom 

whenever you want”. Ernesto de Sousa 

activity is stating the same  and adds Almada 

Negreiros’s “Joy is the most serious thing 

in life”. To deal with the legacy of E.S. is to 

produce with an ethos that results from the 

mimesis between the artistic, the social, and 

the political and with a curiosity for what is 

happening in front of us. 

Ernesto de Sousa died on October 6, 1988.

1 The name detonator was given to E.S. by Álvaro 

Lapa (1939-2006). Lapa was a visual artist with 

a background in philosophy and literature studies 

who was one of the great Portuguese artists of the 

second half of the 20th century and the author of 

books like «Raso como o chão», «Porque morreu 

Eanes», «Barulheira», «Sequências narrativas 

completas», etc.

2 E.S. created the Círculo de Cinema, one of the 

first fil m clubs in Portugal in 1946, which was closed 

down by PIDE in 1948. E.S. and other members of 

the film club were arrested.

3 The idea of heterogeneity is taken from José 

Miranda Justo developments on the concept.

4 E.S. is arrested by PIDE in 1963, on his way to 

the Cannes Film Festival, where he planned to be 

present at the screening of the film «Don Roberto». 

5 Luís Noronha da Costa, born in 1942, is a 

Portuguese visual artist who gained notoriety in the 

sixties and seventies through a conceptual practice 

of painting and developing “retinal machines”.

6 In 1974, E. S. published articles in «Século 

Ilustrado» and «Vida Mundial», reflecting on the 

state of art in Portugal. In the latter, he defends 

the necessity of an artistic vanguard in a context of 

social revolution, promoting international artists. 

These articles, produced during the heated period of 

April 25, are marked by a defense of the importance 

of an autonomous artistic and cultural practice in 

relation to political power.

7 Vilarinho das Furnas, in the district of Braga, was 

a community with its own autonomy, with a political 

organization that was intentionally destroyed in 

1972 because of the creation of a dam. During 

a period of drought, the village of Vilarinho das 

Furnas reemerged. The artists José Barrias, Ernesto 

de Sousa and Jorge Molder evoked this community 

through the development of image works produced 

in situ.  

8 The Carnation revolution took place on April 25, 

1974 and can be considered a late echo of the May 

1968 revolutions. 

9 «Isto é pintura no10» (1984) was commissioned by 

José Miranda Justo in the Gallery of the Faculdade 

de Letras in Lisbon. Isto é pintura no6 had been 

rejected during a SNBA art contest.

10 This statement is based on the Sartre’s idea of 

true intellectual. A shared knowledge that comes 

from the whole (the world) and returns to the 

whole (its people). The true intellectual is one who 

allows himself to emerge in a flow (a wild strike, for 

example) and after some distance offers something 

to this movement.

11 Martinez, Chus; «Now I’m afraid...» Mousse 

Magazine number 56 – A small Anthology, 2016. 

Italy.

12 Aspe, Bernard «Mais tarde é agora». Revista 

Imprópria no 2, Ed. UNIPO, Lisbon, 2012.

13 Presentism is the inability to live in the present, 

due to the inexistence of a future or horizon line. 

Presentism can also manifest itself by the existence 

of a pre-defined future, (for example, the banking 

system needs to colonize the future in order to 

guarantee its existence, and is thus mortgaging the 

future).

14 The Ernesto de Sousa Scholarship was created 

in 1993 and supported, until 2013, twenty young 

artists performing intermedia projects during 

an internship at the Experimental Intermedia 

Foundation in New York.

15 Edouard Glissant (1928-2011) was a philosopher 

and poet from Martinique, who defended the 

Antillanité, which differs from Negritude that seeks 

to preserve the cultural forms, and in turn favors 

a creolization of culture and thought. The thought 

in Glissant takes the shape of an archipelago (close 

to Deleuze and Guattari) and reminds us of the 

periphery that speaks to us.

16 The artistic activity of Paulo Mendes and the 

activities of a vast group authors organized on the 

blog o-declive are two good examples of this legacy.

Notes



Nós não estamos algures: um espaço laboratório de criação e experimentação

 

Ana Cancela 

Doutoranda em Estudos do Património (História da 

Arte), dedica-se à investigação na área dos 

Estudos Transdisciplinares História da Arte/História 

da Música e Práticas Artísticas Contemporâneas

Nos anos 60 do século XX, apesar das lentas 

transformações a nível sociocultural que se 

fizeram sentir em Portugal, constata-se uma 

progressiva atualização da prática artística 

aos valores de vanguarda do segundo pós-

guerra, através de várias atividades promovidas 

por artistas e agentes culturais. Entre eles, 

destacou-se Ernesto de Sousa, artista 

multidisciplinar, que desempenhou um papel 

crucial de promoção da pesquisa e encontro 

entre artistas contemporâneos portugueses e 

internacionais, através do exercício de uma 

intensa atividade curatorial e artística. 

«Nós não estamos algures», apresentado em 

1969 no Clube 1º Acto em Algés, representa o 

primeiro espetáculo mixed-media de Ernesto de 

Sousa e é uma obra de extrema relevância no 

contexto da evolução de obras de performance 

e multimédia em Portugal. Conjuga elementos 

performativos e cenográficos partindo da 

exploração de excertos de poemas de Almada 

Negreiros, Mário Cesariny, Herberto Helder, 

Luiza Neto Jorge (interpretados em 1969 por 

António Borga, João Luís Gomes, Madalena 

Pestana e Pena Viçoso), através dos mais 

diversos tratamentos sonoros, acontecimentos 

musicais (gravados, com possível intervenção 

ao vivo de músicos), teatrais, projeções 

simultâneas de filme (preto e branco, e cor; 

O «Exercício de Comunicação Poética - Nós Não 

Estamos Algures» não é um todo acabado e fechado, 

mas cada coisa, ao funcionar por si, tem um valor 

significativo estimulante. Trabalho “final” aberto, 

logo processo, e o processo que nos conduziu ao 

“exercício” devia ser já fim em si próprio. 

É privilegiada a comunicação com o público, mais do 

que a sua participação. A música de Jorge Peixinho 

funciona como qualquer coisa que, embora 

respondendo a um determinado estímulo que é

 comum, se integra independentemente. 

Ernesto de Sousa1

sem som de Ernesto de Sousa e Carlos 

Gentil-Homem, de 1968) e de diapositivos 

(preto e branco, e cor de Ernesto de Sousa 

e Carlos Gentil-Homem.) e apresentações 

de material gráfico impresso (posters e 

autocolantes de Fernando Calhau e Carlos 

Gentil-Homem). 

 

Salienta-se a participação de artistas oriundos 

de áreas artísticas diversas como Jorge 

Peixinho, responsável pela direção musical, 

Helena Cláudio, Clotilde Rosa e António 

de Oliveira e Silva —músicos que em 1970 

integrariam o Grupo de Música Contemporânea 

de Lisboa fundado por Jorge Peixinho — 

Fernando Calhau autor do design gráfico e 

Carlos Gentil Homem realizador dos filmes em 

conjunto com Ernesto de Sousa. 

 

Nesta obra, registou-se a total integração 

do público no espaço de representação. O 

público foi convidado a intervir, através de 

improvisações coletivas dirigidas por Jorge 

Peixinho. Conforme sublinhou Ernesto de 

Sousa, «Nós não estamos algures» tratou-se 

de um exercício de comunicação poética que 

contestou a noção tradicional de espetáculo, 

assumindo uma forma aberta que permitiu a 

efetiva participação do público no espetáculo.

«Nós não estamos algures» divide-se em três 

partes com as seguintes denominações: 

 I - «Não falemos sem alicerces», 

II - «Barricada» e III - «Difícil falar de amor»). 

Em cada uma das partes inclui a interpretação a 

solo dos excertos dos poemas selecionados em 

contraponto com as intervenções do coro (falas 

em uníssono). Cada uma das partes termina 

com um momento de improvisação musical e de 

dialogo com o público. No guião pode-se ler o 

seguinte: “os atores vão ter com o público ... 

Explicação (queremos destruir a noção formal 

do espetáculo, criar um novo ritual, um ritual 

de participação)”.2 

Neste sentido «Nós não estamos algures» 

integra elementos de performance, uma 

componente sonora (música improvisada e/

ou música gravada em fita magnética) e outra 

visual (projeção de filmes e diapositivos), 

configurando uma criação híbrida que conjuga a 

instalação, a música, a performance e as artes 

plásticas, em que o público desempenha um 

papel relevante de interação com os atores. 

É de salientar o carácter experimental do 

espetáculo que segue uma estrutura fixa pré-

determinada, compreendendo simultaneamente 

situações aleatórias que podem derivar dos 

intervenientes e do publico que é convidado a 

intervir no espaço de representação.

«Nós não estamos algures» questionou 

a produção teatral contemporânea, 

assumindo-se como um espaço laboratório 

de criação e experimentação, onde se operou 

o cruzamento de várias linguagens artísticas 

não subjugadas ao texto dramático, liberto do 

tradicional sistema de hierarquias, diluindo 

fronteiras entre performance art, teatro, artes 

plásticas, música e cinema.

Notas

1 Notas de Ernesto de Sousa para a 

apresentação - espólio Isabel Alves

2 «Nós não estamos algures», guião 

cedido por Isabel Alves.



Nós não estamos algures: a laboratory space for creating and experimenting

In the 60’s of the twentieth century, despite 

the slow changes in the social cultural level felt 

in Portugal, a progressive update of the artistic 

practice to the vanguard values of the second 

postwar is noticed, through various activities 

promoted by artists and cultural agents. Among 

them was Ernesto de Sousa, a multidisciplinary 

artist, who played a crucial role in promoting 

research and the meeting of Portuguese and 

international contemporary artists, through the 

exercise of an intense artistic and curatorial 

activity.

«Nós Não Estamos Algures» [We Are Not 

Somewhere], presented in 1969 at Clube 1º 

Acto in Algés, represents Ernesto de Sousa’s 

first mixed-media show and is a work of extreme 

relevance in the context of the evolution of 

performance and multimedia works in Portugal. 

The project brought together performative and 

scenographic elements from the exploration 

of excerpts from poems by Almada Negreiros, 

Mário Cesariny, Herberto Helder, Luiza Neto 

Jorge (played in 1969 by António Borga, João 

Luís Gomes, Madalena Pestana and Pena 

Viçoso), through the most diverse sound 

treatments, musical (recorded, with possible 

live interventions by musicians) and theatrical 

events, simultaneous film projections (black and 

white, and color, without sound of Ernesto de 

The «Poetic Communication Exercise - Nós Não 

Estamos Algures» is not a finished and closed 

whole, but each thing, when functioning by itself, 

has a significant stimulating value. “Final” work, 

then process, and the process that led us to the 

“exercise” should already be an end in itself. The 

communication with the public is privileged, rather 

than its participation. The music of Jorge Peixinho 

works like anything that, although responding 

to a certain stimulus that is common, integrates 

independently.  

Ernesto de Sousa1

Ana Cancela

PHD candidate in Patrimony Studies (Art History), 

researcher in the area of Transdisciplinaries Studies 

of Art History/Music History and Contemporary 

Art Practice

Sousa and Carlos Gentil-Homem, from 1968) 

and slides (black and white, and color, without 

sound by Ernesto de Sousa and Carlos Gentil-

Homem), and presentations of printed graphic 

material (posters and stickers by Fernando 

Calhau and Carlos Gentil-Homem). 

It is worth mentioning the participation of 

artists from different artistic backgrounds such 

as Jorge Peixinho, responsible for the musical 

direction, Helena Cláudio, Clotilde Rosa and 

António de Oliveira e Silva -musicians who in 

1970 were a part of the Lisbon Contemporary 

Music Group founded by Jorge Peixinho - 

Fernando Calhau, graphic design author and 

Carlos Gentil Homem, who made the films with 

Ernesto de Sousa.

In this work, the total integration of the public 

in the space of representation was registered. 

The public was invited to intervene, through 

collective improvisations directed by Jorge 

Peixinho. As emphasized by Ernesto de 

Sousa, «Nós Não Estamos Algures» [We Are 

Not Somewhere] was an exercise in poetic 

communication that challenged the traditional 

notion of spectacle, taking an open form that 

allowed the public to effectively participate in 

the show.

 

«Nós Não Estamos Algures» [We Are Not 

Somewhere] is divided in three sections named 

as follows:

I - “Let us not speak without foundation”, 

II - “Barricade” and III - “Hard to speak 

of love”. Each part includes the solo 

interpretation of excerpts from selected poems 

as opposed to choral interventions (speech 

in unison). Each part ends with a moment of 

musical improvisation and dialogue with the 

public. In the script one can read the following: 

“the actors go to the audience... Explanation 

(we want to destroy the formal notion of the 

spectacle, create a new ritual, a ritual of 

participation)”. 2 

In this sense «Nós Não Estamos Algures» [We 

Are Not Somewhere] integrates performance 

elements, a sound component (improvised music 

and / or recorded music on magnetic tape) 

and other visuals (films and slides projections), 

configuring a hybrid creation that combines 

installation, music, performance and plastic 

arts, in which the public plays an important 

role of interaction with the actors. It is worth 

noting the experimental nature of the event 

that follows a predetermined fixed structure, 

simultaneously comprising random situations 

that can derive from the actors and from 

the public that is invited to intervene in the 

performance space.

 

«Nós Não Estamos Algures» [We Are Not 

Somewhere] questioned the contemporary 

theatrical production, assuming itself 

as a laboratory space of creation and 

experimentation, where the crossing of several 

non-subjugated artistic languages to the 

dramatic text, freed from the traditional system 

of hierarchies, diluting the boundaries between 

performance art, theater, plastic arts, music 

and cinema.

Notes

1 Ernesto de Sousa’s notes to the presentation, 

Isabel Alves’ estate

2 «Nós Não Estamos Algures» [We Are Not 

Somewhere], script ceded by Isabel Alves
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