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“Revisão da Matéria DADA” é um projeto de arquivo on-line que 
pretende reunir, num futuro próximo e num mesmo espaço, os 
projetos artísticos realizados pela comunidade de alunos e 
docentes da ESAD.CR fora do contexto académico nos últimos 
trinta anos da instituição. 
 O movimento Dada representou uma subversão ao 
sistema dos poderes instituídos do início do século XX. Rever  
a matéria dada sobre a produção do “underground” artístico 
das Caldas da Rainha é fundamental para entender e tornar 
visível modelos de contracultura que ajudem a combater  
a cristalização e estagnação da vida cultural da cidade. Esta 
publicação marca o arranque deste projeto, de dimensão 
imprevisível e surpreendente. 
 Foram trinta anos altamente prolíficos. Os sete proje-
tos aqui mencionados foram escolhidos por representarem 
especificamente, dentro de todo o tipo de manifestações 
artísticas desta comunidade, modelos de organização de 
eventos culturais. Eles ilustram uma cronologia da realidade 
paralela à atividade académica de uma instituição dedicada  
ao ensino das artes, que primeiro se chamou ESAD, depois 
ESTGAD e finalmente ESAD.CR. A par das mutações da  
instituição, também esta comunidade percorreu um caminho, 
partindo de um ponto de ingenuidade em direção a uma cada 
vez maior consciencialização e especialização dos contextos  
e realidades distintas do universo cultural, e da produção 
artística em particular.
 Ficam aqui registados relatos que partem de entrevis-
tas realizadas com os organizadores destes sete projetos de 
curadoria, na maioria dos quais a própria ideia de curadoria 
sempre foi questionada, tematizada, ou até mesmo alienada. 
Citando um dos entrevistados: “não julgo que a ideia de 
curadoria estivesse presente. Éramos estudantes que queriam 
ser artistas e tentámos fazer o projeto como artistas que 
organizam exposições”. É o carácter informal e subversivo 
destas ações que determina a sua validade e beleza. 
 A ideia deste projeto foi inicialmente concebida por 
Adriana Dourado, Afonso Jorge, André Viola, Andreia Morais, 
Francisco Gil e Luís Ferreira, enquanto alunos da cadeira de 
Projeto do 2º ano da licenciatura em Programação e Produção 
Cultural. O desenvolvimento e implementação do que aqui  
se apresenta ficou a cargo da turma que lhes sucedeu, como 
tem sido a prática nos projetos desenvolvidos neste curso.

Revisão da Matéria DADA  
Produção artística da comunidade 
da ESAD.CR fora do contexto académico
 

Para-Plagistas e Ñ-sei-istas 
e Galeria Dona Ivone 

Rodrigo Vilhena à conversa com Ana Duarte e Joana Bértolo.

Os “Para-Plagistas e Ñ-sei-istas”  
“apresentam para a década de noventa” 
foi um coletivo composto por Cristina 
Furtado, Rodrigo Vilhena, Jorge Feijão  
e Luís Nobre, então alunos da Escola 
Superior de Arte e Design. O coletivo, 
formado com a intenção de apresentar 
os trabalhos que produziam e que por 
alguma razão não cabiam nas propostas 
académicas da ESAD, servia também, 
segundo Rodrigo, para preencher o vazio 
cultural que se assistia desde o período 
dos intensos e emblemáticos aconteci-
mentos artísticos dos 70 e 80 nas Caldas 
da Rainha. “Caindo de paraquedas” na 
cidade e tendo como referência as 
exposições que os alunos da ESBAL 
estavam a organizar em Lisboa, foi um 
passo até desenvolverem os projetos 
Mercado Nu, no GAT (1991); Le Strabisme, 
na Galeria Alexander (1992); e Rei das 
Cavacas, nos Antigos Paços do Concelho 
(1993), exposições que incluíam tra-
balhos de pintura, escultura, instalação 
e performance dos membros do colectivo.
Mais tarde, em 2000, Rodrigo Vilhena 

inicia o projeto individual Galeria Dona 
Ivone. Homenageando uma funcionária 
carismática da ESTGAD da altura, esta 
anti-galeria, sem espaço físico porquan-
to virtual, foi, segundo o seu fundador,  
a primeira galeria itinerante em 
Portugal. Assentava numa sátira ao 
provincianismo das galerias portugue-
sas da época, cujos galeristas raramente 
apostavam em artistas novos ou poucos 
conhecidos. A Dona Ivone dividiu-se  
em quatro momentos: “Ecrã” (2000),  

“Auto-retrato” (2001), “Paisagem” (2001) 
– que foram apresentados no Espaço 
Aberto e no Armazém 7 em Lisboa –  
e “Caldas da Rainharte Contemporânea” 
(2000). O último assumia o trocadilho 
com a “Lisboarte Contemporânea”  
e ironizava o circuito galerístico de 
Lisboa e Porto criando um outro que 
passava pelo Museu Malhoa, Museu da 
Cerâmica, Centro de Artes, Galeria Cal, 
Parque D. Carlos I, Hemiciclo João Paulo 
II e Matadouro Municipal (agora Centro  
da Juventude).

Galeria Dona Ivone, 
Capa de Catálogo (2000)  
Design: D-Lab,  
Healthy Graphix 
Cortesia: Rodrigo Vilhena 

Rodrigo Vilhena,  
Seringa de Mérito,  
Instalação,  
Mercado Nu (1991)  
Foto: n/d  
Cortesia: Rodrigo Vilhena 

Concepção de projeto:  
2º ano Programação  
e Produção Cultural  
2020/21 

Coordenação editorial: 
Ricardo Pimentel

Orientação de projeto: 
Lígia Afonso e Ricardo 
Pimentel – UC Projeto  
e Programação Artística 
e Cultural 

Design:  
2º ano Design Gráfico 
2020/21, Júlia Santos  
e João Vieira

Coordenação Design: 
António Silveira Gomes

Organização:  
ESAD.CR, Licenciatura 
em Programação  
e Produção Cultural
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