
	  
  
   PARA DIVULGAÇÃO 
 

EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL 

Título: For us a book is a small building 

Artistas: Fernanda Fragateiro  

Inauguração: 9 de Maio de 2018, 22 Horas 

Duração: 9 de Maio de 2018 – 15 de Julho de 2018 

Médios: escultura 

For us a book is a small building (Para nós um livro é um pequeno edifício) é o título da exposição 

que Fernanda Fragateiro apresenta na Galeria BAGINSKI resgatando uma citação, da arquitecta 

britânica Alison Smithson, que estabelece uma analogia entre o processo de concepção de um livro 

e o de um edifício. A utilização desta frase encontra uma expressão significativa no corpo de 

trabalho de Fernanda Fragateiro e apresenta-se como uma síntese da sua produção artística, onde 

o campo da arquitectura e do espaço assume protagonismo conceptual, mas a produção textual 

estabelece-se como instrumento de correlação de conteúdos com manifestação formal. No 

trabalho de Fragateiro, o material escrito é um material como outro qualquer, cuja expressão se 

traduz plástica e conceptualmente. Se, enquanto objecto, os livros podem ser transformados, 

originando pequenos edifícios, desenhos ou pedras de calçada, enquanto conteúdo representam 

ideias que operam num processo de construção.  

Neste sentido, a exposição toma como referência escritos de Alison e Peter Smithson para se focar 

no complexo de habitação social Robin Hood Gardens, um projecto emblemático da autoria da 

dupla britânica, cuja recente demolição, condenada por arquitectos, artistas e críticos, passou 

relativamente despercebida na opinião pública, mas que representa o apagamento de um período 

de importantes políticas sociais em Inglaterra. Através das obras presentes na exposição, 

Fragateiro caracteriza o edifício e relata de forma subliminar os princípios que estruturaram o 

projecto de arquitectura e as causas que levaram ao seu insucesso. Ao mesmo tempo, recorre à 

materialidade das obras para sugerir um comentário das premissas que originaram o Brutalismo, 

bem como a degeneração do estilo resultante de uma simplificação dos conceitos da 

materialidade, introduzindo de forma discreta destroços do bairro 6 de Maio na Amadora, numa 

confrontação entre dois processos de demolição que decorrem em simultâneo ao período da 

exposição. Apesar da simbologia do apagamento de um complexo social de arquitectura de autor, 

o grau de agressividade da destruição das arquitecturas informais do 6 de Maio, sujeita à igual 

negligência da opinião pública, é sintomático de uma desconsideração política e social pela 

dignidade humana que foi a principal motivação do projecto dos Smithson. 
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