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E X I S T / R E S I S T
Obras de Didier 
Fiúza Faustino 
( 1 9 9 5 – 2 0 2 2 )
EXIST/RESIST é a primeira exposição retrospetiva 
a nível institucional de quase trinta anos da 
obra de Didier Fiúza Faustino (n. 1968), o 
experimentalista franco-português cujo trabalho 
tem sistematicamente provocado e transgredido as 
demarcações formais e conceptuais da arquitetura, 
do design e da arte.

Tomando o título de duas obras distintas (Exist, 
2016; Resist, 2017), a exposição revela a tensão 
propulsora presente nas explorações criativas de 
Faustino, bem como a ressonância contínua do 
seu trabalho diante das inquietantes condições 
de sobrevivência física e mental no mundo de hoje. 
Seja sob a forma de instalação, filme, escultura, 
projeto editorial, arquitetura temporária ou obra 
construída, o “corpo” surge como figura recorrente 
e medida de individuação e, enquanto tal, como 
lugar de disputa económica e política. “Arquiteto 
sem escala”, Faustino desenvolve uma prática 
multifacetada que abrange a intervenção urbana e 
o design multissensorial, questionando os conceitos 
binários e polarizadores que moldam as nossas 
movimentações sociais e as decisões de carácter 
normativo que as espacializam.



Ao explorar as fronteiras sociais e políticas, 
Faustino levanta questões incontornáveis: será a 
emancipação possível face às normas opressoras 
que regem a nossa existência, da vida doméstica às 
vivências quotidianas na rua? Quais são as escalas 
que se interpõem entre essas normas? Qual a 
relevância do “material”? Como se transforma um 
corpo único num corpo coletivo? Qual a extensão 
do corpo nas várias experiências de acolhimento? 
Como seres humanos, procuramos adaptar os 
nossos corpos a muitos tipos de abrigo, habitação 
e alojamento, e isso implica igualmente que nos 
adaptemos à normalização e às regras.

Ao tomarem o corpo humano como medida de escala, 
tanto o design como a arquitetura contribuem 
para a proliferação de normas socioespaciais. 
Essa normalização do ambiente construído, 
criada verticalmente, de cima para baixo, obstrói e 
altera a relação entre corpo e espaço. A proteção 
de um abrigo é condição de sobrevivência da 
humanidade, e é em pleno século XXI, numa época 
de mudanças climáticas pós-apocalípticas e de 
extração capitalista de minério, que ela mais está 
ameaçada. Assim, projetar em oposição às normas 
e à normalização modernas significa compreender 
o espaço enquanto estrutura dualista onde corpo 
e mente se encontram desligados. Contra a lógica 
cartesiana subjacente ao espaço arquitetónico 
e matemático, as obras de Faustino buscam os 
espaços e formas do desejo espinosista.

O posicionamento crítico do espinosismo contraria 
a separação entre corpo e mente, bem como a 
primazia da mente sobre o corpo postulada pelo 
cartesianismo. Para o arquiteto Gökhan Kodalak,       
“a filosofia de Espinosa propõe uma conceção 

radical da vida que abrange natureza e cultura, seres 
humanos e não-humanos, ambientes construídos 
e naturais, com a promessa de repercussões 
profundas na arquitetura” (2018). Neste contexto, 
o conflito entre corpo e mente, o desejo e uma 
inclinação para a forma e o objeto são na obra de 
Faustino temas recorrentes e meios de provocação 
com vista ao questionamento de diferentes 
realidades. A sensação dos objetos e as relações de 
proximidade no espaço são cruciais, tal como o são 
os limites das experiências de espaço, objeto e corpo 
no âmbito de uma “experiência fenomenológica de 
queerização”.

A “queerização do espaço” convida o corpo a 
questionar a sua orientação em relação a objetos e 
formas impregnados de normas sociais e desejos não-
revelados. Este tipo de experiência fenomenológica 
cria uma redistribuição relacional das estruturas 
rizomáticas das formas. Na fenomenologia o que 
está em causa é a nossa relação com os objetos; no 
quadro do design, é a forma que importa. Segundo 
a pensadora feminista Sara Ahmed, “o Objeto pode 
mesmo ser descrito como a transformação do tempo 
em forma, o que de resto poderá ser redefinido como 
o ‘direcionamento’ da matéria. Aquilo que nos chega 
não só depende do tempo, como é moldado pelas 
condições de chegada, de como chegou até nós” 
(2006). Se quisermos adaptar este argumento à 
forma e ao espaço, esse direcionamento é também 
um processo de “desorientação” que dá lugar a 
outros entendimentos da forma e do espaço. Num 
certo sentido, Faustino quase trabalha contra a 
“forma” de modo a forçar e investigar as fronteiras 
da experiência individual e coletiva da forma.

Um dos primeiros trabalhos de Faustino, My First 



House (1996), aborda o debate sobre as crises da 
habitação, da emancipação e da sobrevivência 
através da utilização de materiais de baixo custo 
e levantando questões como a transitoriedade e o 
nomadismo, com repercussões numa peça recém-
criada, Too late for Tomorrow (2022). As tendas que 
compõem esta instalação – abrigos construídos com 
materiais simples e económicos que os visitantes 
podem ocupar – criam um espaço que é ativado pelo 
próprio público no interior do museu. Este trabalho 
interativo constitui um abrigo metafórico para o 
mundo contemporâneo e para a sobrevivência 
das habitações, tema central no percurso artístico 
de Faustino. A sua investigação constante 
sobre as formas de sobrevivência e a dualidade 
entre transitoriedade e permanência levanta 
questões relacionadas com o corpo, as migrações 
contemporâneas e os efeitos do Antropoceno 1.  A 
procura de refúgio a nível planetário a que hoje 
assistimos tem impacto sobre as condições de 
trabalho e os níveis de precariedade, e sobre a 
relação destes com a paisagem 2.  A desequilibrada 
transformação neoliberal do espaço urbano que 
conduz à segregação espacial de comunidades 
vulneráveis, a extração colonial da paisagem, a 
utilização de produtos químicos em terrenos agrícolas 
que condena aldeias inteiras ao despovoamento e 
as guerras civis são alguns exemplos da violência 
estrutural que atenta contra as populações 
migrantes. E também as políticas de circulação 
transfronteiriça e infraestruturas de vigilância se 
tornam mais severas perante as circunstâncias 
excecionais  da  pandemia  de     Covid-19. Por 
conseguinte, a prática intemporal e multiescalar 
de Faustino é reveladora dos constrangimentos do 
corpo e da sua contínua sobrevivência e resistência 
aos problemas contemporâneos com que nos 
debatemos a nível global.

EXIST/RESIST é uma exposição retrospetiva que 
reúne pela primeira vez uma vasta seleção de obras, 
materiais preparatórios e protótipos – desenhos, 
fotografias, maquetas, instalações de grande 
escala, filmes e objetos – articulados em torno de 
quatro temas de investigação recorrentes na obra 
de Faustino: Habitação e Alojamento, Fronteiras de 
Corpos, Design como Resistência e Agonismo no 
Espaço Público. 

Apresentando peças antigas e recém-criadas, 
empréstimos de coleções internacionais e 
documentação inédita do arquivo particular do 
arquiteto-artista, a exposição tem lugar numa 
cenografia concebida pelo atelier de Faustino 
– Mésarchitecture. As duas áreas de exposição, 
criadas para proporcionar experiências espaciais 
conceptualmente distintas, estão ligadas entre si 
por um corredor. A imponente estrutura que se ergue 
no centro da icónica Galeria Oval é composta por 
doze módulos – onde se inclui um centro de dados 
analógico, uma sala branca panótica invertida e uma 
TAZ (zona autónoma temporária), apresentados 
como o princípio ex nihilo do estúdio do artista-
arquiteto – e acolhe o conjunto principal da obra da 
fase intermédia do percurso de Faustino apresentado 
nesta retrospetiva. Nas palavras de Faustino, “uma 
galeria monolítica e asséptica genérica, como o 
corredor de escritórios do filme Alphaville, de Jean-
Luc Godard”. Os trabalhos apresentados datam do 
projeto de fim de curso do artista (Body Building, 
1995) e incluem peças como Home Suit Home (2013), 
One Square Meter House (2003), Body in Transit 
(2000) e Open Incertum (2008), dando corpo à 
contínua pesquisa de Faustino sobre fronteiras, 
corpo, sobrevivência e habitação nas suas várias 
dimensões. Contígua a essa estrutura encontra-
se a nova instalação Democracia Portátil (2016–



2022), uma proposta radical que convida o público 
a enfrentar as possibilidades e impossibilidades 
da esfera pública. Concebida como uma estrutura 
móvel que pode ser deslocada e instalada na parte 
traseira de uma camioneta, “Democracia Portátil é 
um artefacto para criar espaços de expressão e de 
troca ao serviço do cidadão e da sociedade  civil”, 
diz Faustino, acrescentando que “é fruto de um 
processo criativo destinado a propor espaços de 
negociação e novas formas de sociabilidade”.

No corredor que liga os dois espaços apresentam-se 
duas obras: uma instalação de luz desorientadora, 
Nowhere Somewhere (2013), e a instalação sonora 
Don’t Trust Architects (2010), uma experiência 
insólita onde se questionam a profissão de 
arquiteto e o propósito do design. Na segunda zona 
expositiva apresenta-se a recém-criada instalação 
Too late for Tomorrow (2022), um espaço interativo 
e performativo, a par de outras, como Mi Casa es 
Su Casa (2019), que trazem a experiência coletiva 
urbana de volta ao museu. É ainda  exibido  um  
conjunto  de  vídeos  da  série   Exploring  Dead  
Buildings (2010, 2015) que nos convidam a refletir 
sobre objetos, construções e artefactos do 
quotidiano que connosco interagem através da 
memória, da biopolítica e de formas diversas de 
investigação. 

Os múltiplos desejos do ser humano e a relação deste 
com os vários modos de experiência e habitação do 
espaço são a base do modelo discursivo da obra 
de Faustino, da habitação e abrigo domésticos 
aos espaços urbanos neoliberais, dos postos de 
controlo fronteiriços e manifestações de massas ao 
recuo das linhas de costa insulares em tempos de 
crise climática. As experiências do corpo estendem 

-se desde a convivência coletiva das insurreições 
sociais e urbanas à tecnopolítica dos sistemas de 
vigilância.

Nesta  exposição  retrospetiva,  as obras de  
Didier   Fiúza Faustino transcendem as fronteiras 
da sociedade, do design, da arte e da arquitetura, 
centrando-se na questão da habitação como 
condição de sobrevivência, instigando a extensão 
dos corpos de formas não convencionais, convidando 
-nos a sintonizar as nossas experiências entre o 
desejo arquitetónico e as fronteiras do design.
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1  A coexistência planetária é muitas vezes 
explanada em debates sobre o Antropoceno, 
período em que os seres humanos são 
entendidos como principais agentes de 
mudança, moldando o planeta através de 
práticas de extração de recursos naturais 
violentas e políticas de territorialização 
vorazes. Vd. Mark Williams, Jan Zalasiewicz, 
Alan Haywood e Mike Ellis (org.). “The 
Anthropocene: Conceptual and Historical 
Perspectives”. Philosophical Transactions of 
the Royal Society A: Mathematical, Physical 
and Engineering Sciences n.º 369 (1938) (13 
março 2011).

2  Aqui, “planetário” refere-se não apenas 
à coexistência de várias escalas terrestres 
interligadas, mas também a uma abordagem 
espacial contemporânea do mundo e aos 
efeitos generalizados das catástrofes 
ambientais.



À Conversa 
  com Pelin Tan
Como, quando e onde se deu o seu primeiro 
contacto com a obra e o pensamento de 
Didier Fiúza Faustino? E ainda, é esta a 
primeira vez que trabalham em conjunto 
numa exposição?

EXIST/RESIST é a primeira exposição 
retrospetiva institucional de mais de vinte 
e cinco anos de prática artística de Didier 
Fiúza Faustino. Porquê agora, e quais são os 
objetivos deste projeto?

O nosso primeiro encontro deu-se na Bienal 
de Bordéus, em 2009, onde fui convidada 
pelo Didier e a sua equipa a participar num 
painel sobre conflito urbano e hospitalidade. 
Esta intervenção na bienal foi muito 
profícua, pois tivemos a oportunidade de 
debater assuntos como espaços urbanos 
multiculturais, comunidades culturalmente 
diversas e modos possíveis de convivência 
neste tipo de contextos – e quais as 
possibilidades na perspetiva da democracia 
radical. No trabalho de Didier, questões como 
a comunidade, a escala ou o corpo estão 
sempre interligadas com as noções básicas 
do design e da arte. Este aspeto da sua obra 
não só remete para o seu posicionamento 
relativamente aos modos de imaginar e 
produzir formas de design e arte, como é 
também uma provocação dos regimes de 
representação.

Após muitos momentos de partilha ao longo 
dos últimos anos, começámos a refletir sobre 
esta exposição não em termos do conjunto 
da sua obra, mas em torno do que poderá 
constituir uma forma provocatória e futurista 
de design e de arte que ponha a nu as normas 
sociais definidoras do corpo e da sua posição 
na sociedade e no espaço urbano. O Didier 
trabalha sobre estes temas desde a década de 
1990 – são questões de natureza sociológica 
e filosófica que ressurgem a todo o momento 
na vida quotidiana, da guerra às migrações, à 
resistência urbana e às condições da Covid. 
Neste sentido, a prática artística e de design 
do Didier é quase sintomática, e evolui em 
paralelo com as condições sociais, políticas 
e ambientais. Além disso, também a grande 
variedade de materiais e meios que emprega 
é um claro indicador do seu questionamento 
crítico da profissão de arquiteto e do papel 
do arquiteto. O meu objetivo é justamente 
dar a conhecer esses esforços, torná-los 
acessíveis a vários públicos.

E como abordou esta mostra enquanto 
curadora? Como apresenta o conjunto da 
obra de Faustino e que argumento(s) procura 
construir com esta exposição?

No seu ensaio, escreve sobre o facto de o 
trabalho de Faustino “se situar entre o desejo 
arquitetónico e as fronteiras do design”. Pode 
desenvolver esta ideia?

Em qualquer exposição “retrospetiva”, a 
decisão quanto ao que deve ser incluído 
ou excluído da mostra é  uma grande 
preocupação do arquiteto/artista. Há 
ainda que considerar a existência de um 
certo desenho que é comum a este tipo 
de exposições, sobretudo a exposições de 
arquitetura no século XX.   A própria cenografia 
destas mostras segue um modelo similar. 
Nós pensámos mais em termos das obras 
mais significativas, no sentido de criarem um 
conjunto que dê suporte a uma determinada 
relação. Em primeiro lugar, temos o jogo entre 
a fronteira do design e a provocação artística 
e, em segundo, o tema muito atual da relação 
entre espaço público e democracia radical. 
O meu objetivo foi reunir os vários fluxos de 
escala e materiais, bem como obras icónicas 
que exprimam uma preocupação intemporal 
pela sociologia da vida quotidiana, tanto na 
esfera pública quanto na doméstica.

Nesse ensaio procuro lançar duas discussões 
de níveis diferentes: a primeira, sobre a 
perspetiva do Didier acerca do(s) corpo(s) 
e das normas sociais que o envolvem, e das 
fronteiras entre corpo e design. A segunda é 
em torno do conceito de forma, remetendo 
para as desconstruções de Gordon Matta 
-Clark na história da arquitetura de finais 
do século XX. Penso que estão ambas 
interligadas. Isso permite-nos refletir 
sobre a abordagem do Didier às formas 
arquitetónicas ou de design, em qualquer 
escala, de um modo mais estruturado e 
discursivo, e que seja relevante para a atual 
prática de design em geral. Nos últimos vinte 
anos tem surgido, por parte das gerações 
de arquitetos e designers mais jovens, uma 
reflexão mais crítica sobre as fronteiras do 
design, a prática normativa da arquitetura e 
a sua influência na prática pedagógica, bem 
como no mercado. Vivemos numa era em que, 
à medida que enfrentamos o alastramento 
de catástrofes sociais e climáticas, temos 
de repensar o significado da arquitetura e 
do design, bem como a sua função na vida 
quotidiana. Dessa perspetiva, olho o trabalho 
do Didier como uma tensão intermédia 
entre o desejo e as densas fronteiras que se 
formam a partir das normas. O seu empenho 
em desconstruí-las e em dar mais espaço ao 
desejo denota uma filosofia de inspiração 
espinosista cuja ação e existência se revelam 
nas suas obras. O conflito entre desejo, corpo 
e normas forma um triângulo na nossa vida 
quotidiana e move-se entre o modernismo e 
o animismo. Neste sentido, o design pode ser 
uma ferramenta reveladora, e a arquitetura o 
meio de transmitir esse discurso. A obra do 
Didier faz justamente isto.



O que encontrou no arquivo pessoal de 
Faustino e trouxe para esta exposição?

Qual é a sua obra ou mensagem favorita 
nesta exposição, e porquê?

Como arquiteto e pensador, o Didier recorre a 
muitas fontes para a sua criação intelectual. 
São na sua maioria literatura alternativa sobre 
futurismo e género, textos filosóficos, diários 
visuais e registos recolhidos em África ou na 
China, e são testemunho da sua curiosidade 
pela cultura – em particular a cultura e o 
conhecimento não-ocidentais –, desde o 
ambiente construído à gastronomia. A música 
é outra das suas fontes de inspiração – para 
Didier, o som e os espaços estão ligados entre 
si. Artistas como Matta-Clark são também 
uma fonte de inspiração com origem na 
modernidade ocidental para pensar a forma 
e apresentação de modo diferente. Todos 
os artefactos associados às subculturas 
urbanas são objetos fundamentais no seu 
processo de criação. Nesta exposição, vemos 
o processo de pesquisa e as práticas de 
trabalho do arquiteto como um arquivo vivo, 
com potencial para inspirar jovens designers 
e arquitetos.

É difícil responder a essa pergunta. Acredito 
que cada trabalho tem a sua própria aura, 
capacidade de suscitar ideias, método de 
pesquisa, proposta de materiais e modo de 
envolvimento. Tenho muitas obras favoritas, 
e a primeira delas é My First House (1996) – 
a primeira casa construída da obra do Didier. 
Crianças que brincavam na rua perguntaram-
lhe se era arquiteto, ele respondeu que sim e 
elas convidaram-no a construir uma casa a 
partir de uma tenda. E o Didier fê-lo com elas. 
A fotografia existente é a prova visual dessa 
ação e dessa obra. Não existe uma casa 
propriamente dita. Não existe uma verdadeira 
arquitetura construída. Gosto justamente da 
pequena história por trás desse trabalho, 
e continuo a olhá-la como expressão do 
dilema fundamental que a arquitetura e 
a profissão de arquiteto enfrentam. Além 
desta, há ainda Democracia Portátil (2016), 
obra que poderíamos designar por espaço 
público de pequena escala, onde o público e 
os cidadãos são convidados para um debate 
intimista sobre questões contemporâneas 
prementes. Este trabalho relaciona-se com 
muitos outros criados pelo Didier em vários 
momentos da sua carreira sobre a prática 
da democracia radical e a coexistência 
no espaço público. Too late for Tomorrow 
(2022), o último trabalho produzido para 
esta mostra, é importante para mim por duas 
razões: em primeiro lugar, porque estabelece 
uma ligação entre sobrevivência, resistência 
e existência, no âmbito da habitação e do 
abrigo, com o primeiro trabalho do Didier, em 
1996. Em segundo, porque cria um espaço 
público, uma obra socialmente empenhada 
que o público pode experimentar e na qual 
pode intervir. Contamos que venha ali a 
criar -se um pequeno lugar de convivência 
intimista no espaço do museu e que este 
trabalho proporcione uma zona de conforto 
para o público.

Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião 
sobre o perfil de Didier na sua qualidade de 
arquiteto multifacetado. Como descreveria a 
sua prática, ou “Haltung”?

Penso que o Didier é um arquiteto que 
contesta constantemente a profissão de 
arquiteto e a definição dominante de design 
ocidental moderno. Ao não extrapolar o 
domínio da arquitetura, persiste no seu 
questionamento do conhecimento e na 
desconstrução de normas. Penso que, 
enquanto designer e pedagogo, o Didier é 
também um provocador do saber instituído 
e do enquadramento institucional da 
arquitetura enquanto disciplina e profissão. 
Contudo, não é a marginalização deste tipo 
de abordagens que porá a salvo a prática da 
arquitetura convencional. Pelo contrário, é 
com elas que o design e a arquitetura devem 
ser reformulados no presente e no futuro da 
vida quotidiana.
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A S S W A L L
REST   IN PEACE
DEMOCRACIA

PORTÁTIL
O P U S
I N C E R T U M
TOO   LATE FOR  
T O M O R R O W
NOWHERE SOMEWHERE
DON’T      TRUST ARCHITECTS

 BUILTHEFIGHT
(G)HOST IN THE    (S)HELL
MI CASA ES SU CASA
TOO     L...   FOR TOMORROW



O P U S
I N C E R T U M

MDF pintada, espelho 
e inscrição na parede

182 × 112 × 120 cm

Col. do Centre National des 
Arts Plastiques (CNAP)

2008

DEMOCRACIA   
 PORTÁTIL
2016 - 2022 Aço galvanizado

329 × 388 × 248 cm

MÓDULO

MÓDULO

QUEER
2011

LES LIAISONS 
DANGEREUSES
2009

* Dentro do muro

Bandeira bordada pela Maison 
Lesage, tela de algodão e 
fio de ouro

200 × 60 cm

Impressão digital sobre 
papel fine art

150 × 217 cm

Glory

Mehr Licht

Tetsuo

The Naked Lunch

2015

2012

2012

2010

Porta antiga, tinta e aço inoxidável
231 × 64 × 20 cm

Tomada para candeeiro de porcelana,  
cabo de aço inoxidável e lâmpada
12,5 × 16,5 × 20 cm

Aço inoxidável e alumínio
50 × 40 × 40 cm

Escultura, porcelana esmaltada
30 × 16 × 19 cm

NEM TUDO É 
VERDADE
2006

Quadro de melamina 
e letras recortadas

220 × 150 × 2,2 cm

Col. Antoine de Galbert

03

04



IN TRANS EX
1997

ONE SQUARE
METER HOUSE
2003 - 2006

Vídeo, 5 min 47 s

Aço, alumínio e resina

180 × 33 × 33 cm

Col. Frac Centre-Val de Loire

Double Happiness

Hidden Pavilion

Intruder

Silent Hill

Stairway to Heaven

Tender Room

This Is not a Love Song

Uncut House

Undisclosed Project

Untitled House

A maqueta original faz parte da coleção do MoMA 
– Museum of Modern Art, Nova Iorque

A maqueta original faz parte da coleção do MoMA 
–  Museum of Modern Art, Nova Iorque

Coleção do Musée National d’Art Moderne, 
Centro Georges Pompidou, Paris

2009

2011

2008

2008

2002

2018

2014

2010

2017

2006

* Dentro do muro

MY FIRST HOUSE
1996

Impressões digitais sobre
papel fine art

160 × 160 cm, 120 × 160 cm

LOVE ME TENDER
2000 - 2016

LOVE ME TENDER
2019

TEMPS SAUVAGE 
ET INCERTAIN
2007

DELETE YOURSELF
2016

HERMAPHRODITE
2010

Impressão digital sobre papel 
baritado Díptico, 

90 × 90 cm (cada)

Aço inoxidável escovado

52 × 42 × 66 cm

Impressão digital sobre 
papel baritado

91 × 73 cm

Madeira MDF

68,5 × 48 × 71 cm

Cortesia do artista e de 
Michel Rein Paris/Bruxelas

Alumínio anodizado

55,5 × 41,5 × 62 cm

MÓDULO MÓDULO

MÓDULO

05 07

06

Maquetas de arquitetura de vários projetos, 
construídos e não-construídos



EXPLORING DEAD 
BUILDINGS 2.0
2015

CELL
2015

EXPLORERS
2015

EXPLORING DEAD 
BUILDINGS
2010

MÓDULO

Video, 8 min 49 s

Ferro, borracha e lanternas
de mão

69 × 52 × 89 cm

Impressão digital sobre 
papel fine art

220 × 150 cm

Vídeo, 12 min 23 s

Estrutura de aço, assento, rodas 
pneumáticas, faróis, bateria 
usada e câmara de vídeo

145 × 180 × 92 cm

08

A S S W A L L
Estrutura de madeira, 
contraplacado e tinta epoxídica

300 × 300 × 490 cm

Col. Fundação de Serralves

2003

(G)HOST IN
  THE (S)HELL
2008 Vídeo, 21 min 26 s

Tubos de néon

378,47 × 50 cm

TOO   L... FOR  
T O M O R R O W
2022

12
TOMORROW’S
SHELTER
2017

MÓDULO

Impressões digitais sobre 
papel fine art

80 × 80 cm

Madeira MDF lacada

120 × 84 × 33,63 cm

Col. Frac Centre-Val de Loire



13
EXIST
2016

INTRUDER
2021

MÓDULO

Dimensões variáveis
Fita adesiva sobre papel

Impressão digital sobre 
papel fine art

80 × 120 cm

DOPPELGÄNGER
2011

DOPPELGÄNGER
2011

SANS TITRE
2003

HAND ARCHITECTURE
2009

HAND ARCHITECTURE
2009

MÓDULO

Fotografia

56 × 75 cm

Col. Património de Julião 
Sarmento

Impressão 3D

17,5 × 15 × 15 cm

Col. Património de Julião 
Sarmento

Impressão digital sobre papel 
baritado

50 × 60 cm

Cortesia do artista e da Galeria 
Filomena Soares

Fotografia

49 × 35 cm

Cortesia do artista e de 
Michel Rein Paris/Bruxelas

Megafone, resina de poliéster
e capacete de espuma

60 × 37 × 34 cm

Cortesia do artista e de 
Michel Rein Paris/Bruxelas

14



GLOBAL WARMING
2019

GLOBAL WARMING
2019

BODY IN TRANSIT

2000

MÓDULO

Manta de avião, tela pintada, 
maca de alumínio

160 × 200 × 4,6 cm

Cortesia do artista, de Michel 
Rein Paris/Bruxelas e da Galeria 
Filomena Soares, Lisboa

Video, 10 min

Resina epoxídica

115 × 60 × 77 cm

Col. Antoine de Galbert

15

MÓDULO 16
JUST A FUCKING 
MOVIE
2002

Video, 34 min 52 s

* Dentro do muro Arquivos sensíveis
-
Livros, discos e vários objetos 
do estúdio do artista

MÓDULO 17
HOME SUIT HOME
2013

Tapete e abraçadeiras de nylon

190 × 90 × 35 cm

Cortesia do artista e de 
Michel Rein Paris/Bruxelas

N O W H E R E
S O M E W H E R E
2013

Estrutura de alumínio e 
tubos de néon

62 × Ø 200 cm

Cortesia do artista e de 
Michel Rein Paris/Bruxelas



B U I LT H E F I G H T
2015 Aço galvanizado, placas de 

contraplacado com lâmpadas 
fluorescentes

123 × Ø 340 cm

TOO LATE FOR 
T O M O R R O W
2022 Estrutura de aço, película 

aderente, manta de avião

208 × 208 × 208 cm

MI CASA ES 
SU CASA
2019 Luzes néon, tambor e tinta 

epoxídica

116 × Ø 59 cm

Cortesia do artista, de Michel 
Rein Paris/Bruxelas e da Galeria 
Filomena Soares, Lisboa

DON’T TRUST 
 ARCHITECTS
2010 - 2022 Instalação sonora

Loop



Didier Fiúza Faustino 

(França, 1968) é um artista-arquiteto e diretor 
do estúdio Mésarchitecture sediado entre 
Lisboa e Paris. A sua obra, assumindo a forma 
de instalações, esculturas, cenografias, 
filmes, projetos editoriais, arquitetura 
temporária ou obra construída, transcende 
as fronteiras da sociedade, do design, da arte 
e da arquitetura através da exploração da 
relação entre corpo e espaço. 

Depois de se formar na Escola de Arquitetura 
de Paris-Villemin em 1995, Faustino iniciou 
a sua prática na intersecção entre arte e 
arquitetura, desenvolvendo uma abordagem 
multifacetada, que vai da instalação à 
experimentação, das artes visuais à criação 
de espaços e edifícios multissensoriais. 
Em 2002, juntamente com Pascal Mazoyer, 
fundou em Paris o estúdio de arquitetura 
Bureau des Mésarchitectures, tendo aberto o 
escritório em Lisboa em 2018.

A sua obra, e as comissões privadas e 
públicas, incluem instalações como Body in 
transit (Bienal de Veneza, 2000), Stairway to 
heaven (Castelo Branco, 2001), One square 
meter house (Paris, 2006), Arteplage Mobile 
du Jura (Swiss Expo 02, 2002), Temporary 
Autonomous Zone (Unlimited, Art Basel, 
2004), The Hermès H Box (2008), uma 
sala móvel de exibição de vídeo exposta 
em espaços internacionais, incluindo Tate 
Modern London, Centro Georges Pompidou 
e Beyeler Foundation; e (G)host in the (S)hell 
(Storefront for Art and Architecture, 2008).

Em 2009, fundou e foi curador da primeira 
Bienal de Bordéus intitulada Evento. Foi 
editor-chefe do CREE (2015–2016), lecionou 
na Architectural Association (AA) em 
Londres (2011–2017 e 2019–2022), e tem sido 
continuamente convidado para dar aulas em 
universidades e instituições de todo o mundo.

Os projetos recentemente incluem o XYZ 
Lounge (Gante, 2017), o atelier do artista 
francês Jean-Luc Moulène (Normandia, 
2022), um complexo habitacional (Leiria, 
em curso), uma adega (Tondela, em curso) 
na região do Dão, e uma casa (Praia da 
Falésia, em curso) no Algarve, para além 
da cenografia da primeira retrospetiva 
na Alemanha de Paula Rego, na Kestner 
Gesellschaft, Hannover (a inaugurar em 
outubro de 2022).

O trabalho de Faustino tem sido amplamente 
publicado e exibido internacionalmente, 
nomeadamente no MoMA – The Museum 
of Modern Art (Nova Iorque), Guggenheim 
Museum Bilbao, Palais de Tokyo (Paris), 

Centro Pompidou (Paris), Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisboa), Maison Hermès 
(Tóquio), Laxart (Los Angeles), Fondation 
Beyeler (Basileia), MOCAD – Museum of 
Contemporary Art (Detroit), Storefront for 
Art and Architecture (Nova Iorque), MAXXI 
– Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
(Roma), MUDE – Museu do Design e da Moda 
– Coleção Francisco Capelo (Lisboa), Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine (Paris), HEAD 
– Genève, Haute école d’art et de design 
(Genebra), La Verrière (Bruxelas), Monnaie 
de Paris, Mucem – Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée (Marselha), 
50.ª Bienal de Veneza, Bienal de Arquitetura 
de Veneza (11.ª pavilhão francês; 9.ª pavilhão 
português), entre outros locais. 

A primeira exposição institucional que 
examina quase trinta anos da sua prática, 
com curadoria de Pelin Tan, será inaugurada 
em outubro de 2022 no maat – Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia (Lisboa), e coincide 
com o lançamento do livro Architecture for 
Disquiet Bodies (Lars Müller Publishers), que 
apresenta uma visão de conjunto da sua obra 
ao longo de mais de vinte e cinco anos.

A sua obra está representada em diversas 
coleções públicas e privadas, como as do 
MoMA – The Museum of Modern Art (Nova 
Iorque), Centre Pompidou (Paris), Coleção 
Serralves (Porto), MAXXI – Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo (Roma), Centre 
National des Arts Plastiques (Cnap) (Paris), 
FRAC Centre (Orléans), Centro de Arte 
Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisboa), Fondation Antoine de Galbert 
(Paris), coleção Josée e Marc Gensollen 
(Marselha), Kunstmuseen Krefeld, entre 
outras.

Foi galardoado com o Prémio Pierre Cardin 
(Arquitetura) da Académie des Beaux-Arts/
Institut de France em 2018 e com a Medalha 
de Prata de Arquitetura do Prémio Dejean da 
Academia Francesa de Arquitetura em 2010, 
e faz parte do prémio French Design 100.

d i d i e r f a u s t i n o . c o m
Twitter @Didier_Faustino
Instagram @didier.faustino
YouTube Didier Faustino

Pelin Tan 
(Alemanha, 1974), socióloga e historiadora 
de arte turca sedeada na Turquia, tem 
desempenhado as funções de curadora 
de exposições, publicações e eventos a 
nível global, estando atualmente envolvida 
nos projetos Urgent Pedagogies (IASPIS, 
Estocolmo) e Cosmological Gardens: 
Land, Cultivation, Care (CAD+SR, Spoleto). 
Tan é professora na Universidade de 
Batman (Turquia), investigadora sénior 
no Center for Arts, Design and Social 
Research, em Boston, e investigadora na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Tessália, na Grécia (2020-2026).

Tan foi curadora do projeto Gardentopia – 
Matera 2019 (Itália, 2018–2020), e curadora 
associada da exposição Adhocracy na 1.ª 
Bienal de Design de Istambul (2015). Foi 
cocuradora, com Liam Gillick, do projeto 
I-DEA Archive da Matera Foundation. 

Foi a 6.ª vencedora do prémio Keith Haring 
Art and Activism (Nova Iorque) e autora 
principal do relatório Cities do International 
Panel of Social Progress (Cambridge Press, 
2018). Tan realizou o seu pós-doutoramento 
no programa de Arte, Cultura e Tecnologia da 
School of Architecture and Urban Planning do 
Massachusetts Institute of Technology (2011). 
Trabalhou em história da arte na Universidade 
Técnica de Istambul (Turquia, 2001–2011) e 
na Faculdade de Arquitetura, Universidade 
de Mardin Artuklu (Turquia, 2013–2017), e foi 
professora visitante na Hong Kong Polytechnic 
School of Design, no Center for Human Rights 
and the Arts – Bard College (Nova Iorque), 
no programa de mestrado em arquitetura da 
Academia de Belas-Artes de Nuremberga, 
(2018). O seu trabalho de campo foi apoiado 
pela Hong Kong Design Trust, The Japan 
Foundation, DAAD, CAD+SR, entre outros. 

Contribuiu para Swamps and the New 
Imagination (The MIT Press e Sternberg 
Press, a publicar em breve), Climates: 
Architecture and the Planetary Imaginary 
(2016) e 2000+: Urgencies in Architectural 
Theory (2015, ambos pela Columbia Books 
on Architecture and the City), Commons and 
Architecture (Routledge, a publicar em 2023). 
Está atualmente a trabalhar no seu livro 
sobre Emmanuel Levinas e a espacialidade/
arquitetura e a fenomenologia.

Foi convidada a participar na Trienal de 
Arquitetura de Lisboa (2013), Bergen 
Assembly (2013), Trienal de Arquitetura 
de Oslo (2016), Bienal de Arquitetura de 
Chicago (2018), Bienal de Design de Istambul



Curadoria Pelin Tan / Design expositivo 
Mésarchitecture (Paris: Marie-Hélène Fabre, Pascal 
Mazoyer; Lisboa: André Antunes, Sérgio Brito, Keven 
Conlin, Tiago Pinto de Carvalho, Sónia Sousa) / 
Design gráfico Turbo / Coordenação de projeto 
Camila Maissune (maat), Marie-Hélène Fabre / 
Coordenação de produção Francisco Soares / 
Construção J. C. Sampaio / Montagem Tamanho 
Prático / Produção gráfica Logotexto / Tradução 
e revisão Carla Nunes, Caligrama / Impressão 
Louresgráfica/ Apoio institucional Institut 
français du Portugal, Embaixada de França em 
Portugal / Apoio técnico ArtWorks, Atelier Franck 
Mangon, Dahinden, Initial, Mecaltex, TransJM  / A 
exposição inclui empréstimos de Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, Fondation Antoine 
de Galbert, Frac Centre-Val de Loire, Michel Rein 
Paris/Brussels, Galeria Filomena Soares, Yves Klein 
Archive, Centre Pompidou, Paris, e Coleção Julião 
Sarmento 

Avec la participation de 
l’Institut Français du Portugal / 
Com a participação do 
Institut français du Portugal



05/10/2022 → 06/03/2023
guia de 
visita


