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“There is no single experience of city life”
Reflections of changing  urban geographies
by the artists from the text by Paul Goodwin 

Underconstruction é um projecto de pesquisa criativa de artes plásticas, produzidos, mas também o que representam e significam, a sua 

exposição, publicação  e intervenção urbana. Explora perspectivas de complexidade e diversidade. “Studies of urban changes” do not cover 

urbanismo em relação a diversos fluxos migratórios mundiais e (des) the totality of the culturally diverse urban experience “In other 

localizações  no espaço urbano e na construção das periferias urbanas . words, culturally diverse communities have contributed much to the 

Underconstruction define-se nos espaços e geografias em current vibrancy of cities in Europe. These Communities need to be 

transformação das metrópoles urbanas e consequente impacto na central to any inner city urban regeneration efforts, such as the 2012 

redefinição do conceito de cultura local, nacional e definições de estado Olympics in London and the regeneration of the outskirts of Lisbon. 

e nação. ”(...)

Não pretende ser um inventário nem um plano de pormenor mas antes Os paradoxos e contradições do que ele chama “Global Cultural 

uma análise crítica numa perspectiva de intervenção artística, diálogo e diversity“ vão desde a moda à música, do Jazz ao Hip Hop passando 

debate. A partir da publicação de UNDER_CONSTRUCTION (livro pelo Funk, responsáveis pelo “renascimento de uma cultura 

imagem texto) com um texto de Paul Goodwin (Cross Cultural Curator metropolitana em cidades como Nova Iorque, Londres, Paris e Tokio, 

Tate Britain) e projecto artístico de Mónica de Miranda, numa 

exposição de Artes Visuais a decorrer no Pavilhão 28 do Hospital Júlio Na História destas cidades e paralelamente a História portuguesa e a 

de Matos. Será desenvolvido um programa paralelo de Conversas, realidade contemporânea Lisboeta, a influência de movimentos 

Debates, Performances e Intervenções Urbanas onde o público, migratórios pós-coloniais é vista em muitos casos como uma fonte de 

criadores, estudiosos e críticos são convidados a reflectir e intervir. energia, renovação e modernismo cultural, ritmos trazidos pelo 

passado colonial, presentes fluxos migratórios e influências da 

“THERE IS NO SINGLE EXPERIENCE OF CITY LIFE”, escreve cultura Americana. 

Paul Goodwin. Nas suas palavras os urbanismos subalternos, 

periféricos, até agora compreendidos como suburbanos, limitaram o Este é o caso particular de Lisboa. A nossa capital sofre hoje uma 

nosso entendimento não só em termos de como estes espaços são transfiguração urbana, demográfica, que é necessariamente cultural.



Urbanismos Pessoais

Mónica de Miranda

“De Toxteth até Brick Lane, de  Sarcelles até Lisboa, imigrantes criarão os seus próprios mundos urbanos, seus 

urbanismos pessoais.”

 

O projecto de artes plásticas de Mónica de Miranda expõe a partir das suas biografias de múltiplas heranças 

culturais, a questão dos outros urbanismos, os urbanismos em construção. Territórios e localizações geográficas 

em mudança que criam redefinições constantes de cultura e identidade.

«A minha obra artística não se limita a ocupar o espaço dos objectos artísticos, mas define-se num espaço que 

reflecte sobre mim e estabelece uma linguagem que tem por intenção criar um diálogo crítico com a realidade. 

Define-se num lugar de circuitos e trânsitos diversos entre espaços, tempos e sistemas culturais, resultando daí a 

exploração de temas, como o transnacionalismo, os novos fluxos migratórios, a globalização cultural e o pós-

colonialismo. É uma reflexão sobre as questões que as migrações colocam, nomeadamente a criação de 

identidades transculturais, de novos espaços sociais, de novos territórios de geografias em transformação e da 

ruptura de fronteiras.

Procuro criar espaço para que os fluxos migratórios e transnacionais sejam vistos como uma realidade 

diversificada e multi-facetada, como uma plataforma criativa de oportunidades e um lugar de trânsitos para 

mudanças pessoais, culturais e sociais. 

O trabalho para a exposição underconstruction, será constituído por fotografias e vídeos /instalação que 

questionam a dinâmica corpo/performance, som/música em relação a conceitos de identidade e cultura. Os 

vídeos serão retratos de dimensões emotivas que o som toma com a sua dimensão móvel de representar estados 

de estar, ser e pertencer. A instalação vídeo ocupará duas salas e vai retratar pelo som geografias emotivas numa 

perspectiva multicultural e interdisciplinar. A exposição de fotografia e instalação ocupará uma sala e pretende 

olhar para a dimensão corpo como espaço de expressões e recriações urbanas no sentido identitário.»

“A  n o s s a  c a p i t a l  s o f r e  h o j e  u m a  t r a n s f i g u r a ç ã o  u r b a n a ,  d e m o g r á f i c a ,  q u e  é  n e c c e s s a r i a m en t e  c u l t u r a l . ”
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“Blackness seems to be accepted in Lisbon in order to market the city as part of a cosmopolitan global space, 

characterised by the juxtaposition of the exotic and the familiar, as is the case of Luanda-Lisboa kuduro, 

increasingly popular in London too. The music and nomenclature of Buraka Som Sistema translate well into 

the vitality of such enterprises and experiences that are easily co-opted by, but also resistant to, economic 

interests. But if fado, the Portuguese national music par excellence since the late 19th century - the age of the 

invention of traditions (Hobsbawm/ Ranger) – is increasingly understood as a hybrid form of music, and 

globally marketed as an exotic form of world music, it is nonetheless regarded as a mainly ‘Lusophone’ 

manifestation. Although seen as the result of the mixing African origins with Brazilian sounds and 

transatlantic travels, the Atlantic still seems to resist the adjective of ‘Black’, in consonance with other 

narratives on Portuguese imperial histories.”

Excerto do texto REDRAWING THE LINES.

POSTCOLONIAL LISBON AND OTHER MODERN EUROPEAN FORTRESSES

de Manuela Ribeiro Sanches 





“Abandoned places, destroyed neighbourhoods, such as those depicted in this book, thus serve less as a way to 

stimulate a meditation on ruins, evidencing the transitory character of a universal human nature, as the 

Baroque allegory emphasised (Walter Benjamin), than to point to the (unequal) transits across the (Black) 

Atlantic and beyond it. Houses shattered by the will to modernise retain nevertheless the traces and 

fragments of lives, unfulfilled in their aspirations, but nonetheless fully lived, bringing evidence to the ways in 

which they influence and were influenced by an urban space that cannot be simplistically equated to a classic 

cosmopolis.”

Excerto do texto REDRAWING THE LINES.

POSTCOLONIAL LISBON AND OTHER MODERN EUROPEAN FORTRESSES

de Manuela Ribeiro Sanches 
























