
A obra de arte na era da sua simultaneidade técnica (e não só)

O que é afinal uma obra de arte? Uma resposta à questão aproxima-se do utópico. 
Valerá, então, a pena encontrar esta definição? Se há uma problemática tão explorada 
como a da tentativa de encontrar uma definição categórica de arte, esse tema é o da 
“dificuldade, impossibilidade ou inutilidade de uma definição de arte” como afirma 
Alexandre Melo. Traçar uma definição fechada e isolada de arte seria ir contra a própria 
natureza artística, fecunda em avanços e recuos, mudanças, alterações, multiplicidade 
de formas, ou seja, dinâmica. Mesmo que se encontrasse uma definição que apontasse um 
traço comum a todas as obras de arte, no minuto seguinte, ela estaria obsoleta dada 
a velocidade a que funciona o mundo da arte ou, se quisermos, a arte no mundo. 
 Partamos então de uma abordagem wittgensteiniana do conceito de arte (em que 
o seu entendimento quotidiano surge como anterior à necessidade de definição), 
no âmbito daquilo a que o autor designou como “jogos de linguagem”. Para Wittgenstein 
“a ideia de que para tornar claro o sentido de um termo era necessário descobrir 
o elemento comum a todas as suas aplicações, estorvou a investigação filosófica, não só 
porque não conduziu a qualquer resultado, mas também porque levou a que os filósofos 
rejeitassem como irrelevantes os casos concretos, os únicos que poderiam tê-los ajudado 
a compreenderem o uso do termo geral” porque “o sentido que tem para nós uma 
expressão é caracterizado pelo uso que dela fazemos”. É, portanto, através do jogo, de uma 
praxis comunicacional, do uso que fazemos de um termo que lhe conferimos sentido. 
O mesmo pode ser aplicado ao conceito de arte.
 As obras de Francisco Eduardo são particularmente relevantes porque contêm em 
si esta discussão. No caso da série Que se foda, o jogo de linguagem é particularmente 
complexo porque convoca, muitas vezes, a literalidade e, sempre, a aceitação da validade 
artística por parte de quem adquire a obra: acções invulgares no sistema da arte. 
E, também, porque este jogo pode nunca acabar, pode ser desafiado, sendo um processo 
em constante mutação. Para entender este processo é necessário (re)conhecer todas as 
camadas que o permeiam. Assuma-se, antes de mais, que Que se foda é uma obra 
narrativa e que conta uma história com início (ou com contexto) na crise pandémica. 
O artista começou esta série com a produção de 1000 edições de uma peça específica – um 
múltiplo no linguajar artístico. Poderia ser uma serigrafia, um poster, uma fotografia, 
- qualquer formato que no campo artístico seja normalmente reproduzido e reprodutível 
a partir de uma matriz – mas não, Francisco Eduardo apresentou uma garrafa de tinto, 
1000 neste caso.  
 Deve-se aqui relembrar que a possibilidade de reprodução da obra de arte não é 
uma questão nova; esta é uma problemática recorrente e existe extensa literatura sobre o 
tema como os textos de Platão sobre a cópia ou o exemplo charneira “A obra de arte na era 
da sua reprodutibilidade técnica” da autoria de Walter Benjamin. Ao tinto, seguiu-se o 
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branco, depois o verde e por fim o rosé. Todos seguindo a mesma lógica de múltiplo 
narrativo, pois cada obra revelava um pouco mais da história da série Que se foda: 
Que se foda 2020, Que se foda o tinto, Que se foda o campeonato, Que se foda toda 
a gente... Quem nunca disse uma destas frases nos últimos tempos, ainda que na mudez 
do pensamento, que atire a primeira pedra. A empatia gerada no espectador por este 
vernáculo (muito vernacular), em especial no contexto pandémico, foi sempre reforçada 
por uma “mensagem de esperança” inscrita pelo artista em cada um dos múltiplos, 
ou em cada garrafa, se quisermos. 
 A comunicação directa com o espectador não foi apenas garantida por esta 
interpelação verbal, mas por uma linguagem visual e estilo linguístico baseado na 
publicidade e no marketing. E esta é uma marca autoral de Francisco Eduardo. Não 
sendo o único, e muito menos o primeiro a fazê-lo (recorde-se toda a obra de Andy 
Warhol), fá-lo recorrentemente e com tal proficiência que incomoda os puristas. 
Contudo, é esta uma das características da arte contemporânea que há muito abandonou 
os vícios miméticos de outras eras: pensar, usar, transformar a cultura visual de largo
espectro que vai do erudito ao popular. 
 Na arte contemporânea todas as linguagens e todas as imagens são válidas. 
Assim como é (e sempre foi) válida a sua venda, em canais diversificados. Neste sentido, 
Francisco Eduardo criou uma plataforma de internet, lugar onde, hoje, tantas 
transações artísticas têm lugar. Essa plataforma assumiu uma funcionalidade dupla, 
a de galeria online e de gift shop de museu: tanto se podiam adquirir as obras como “uma 
merda qualquer” relacionada com a série. Para não haver dúvidas, os compradores/ 
colecionadores que adquirissem uma das peças teriam de assumir que era do seu 
conhecimento que aquilo que estavam a comprar era uma obra de arte. Aqui 
é obrigatório acrescentar que esta plataforma online, pela sua forma e conteúdo, toma 
parte deste projecto artístico e não é por acaso que as suas declinações (uma loja física 
e um vídeo que reproduz a narrativa do site) estão presentes nesta exposição. 
É, também, nesta exposição que se podem ver as quatro obras (garrafas) originais 
assinadas pelo artista. 
 A visualidade e a visibilidade do projecto de Francisco Eduardo são aqui 
transpostas para um dispositivo de exibição que clarifica a narrativa e a metodologia 
do seu processo. Um processo que se transformou mesmo em processo legal. Por um 
lado, à tentativa de registar a marca, o Estado responde que “uma marca não pode conter 
expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes”. Todavia, 
esta burocracia bafienta e moralista, que contraria os princípios de um Estado laico 
e democrático, atesta a relevância artística deste trabalho de Francisco Eduardo, pois 
um dos predicados da arte é precisamente desafiar anacronias vigentes. Por outro lado, 
também a ASAE e o Instituto do Vinho e da Vinha se pronunciaram contra Que se foda 
por, enquanto vinho, não cumprir todos os preceitos regulamentares. Ora, Que se foda 
não é um vinho, cada garrafa constituí obra de arte dentro de um projecto que reúne 
em si várias instâncias do campo artístico. 
 O artista, o art dealer, o comprador coleccionador/comprador, o curador, 
todos colaboram numa dinâmica que articula várias saliências da história da arte 
e do fazer artístico. É certo que dentro de cada garrafa se encontra vinho, mas a 
comensalidade, em toda a sua amplitude, é, desde a última década, uma das tendências 
da arte contemporânea. Os jantares e almoços performáticos, com autoria artística 
multiplicam-se pelo mundo, obras de arte comestíveis ou bebíveis são tudo menos 
excepção. Em 2014, a Cambridge Scholars Publishing, apresentou um volume, editado 
por Peter Stupples, intitulado Art and Food que aborda precisamente estes tópicos. 

Na verdade, Francisco Eduardo não fez nada de novo, se pensarmos em termos 
sistémicos, conseguindo, no entanto, produzir e problematizar simultaneamente uma 
obra de arte em que a matriz e a cópia são mutuamente constitutivas, em que a crítica 
institucional funciona como auto-crítica, e que demonstra, sem margem para dúvidas, 
que dizer o que toda a gente diz ou fazer o que muita gente faz, pode ser (e é) original,
pois a repetição é potência de linguagem. 
 Esta finissage (ou não!) do projecto Que se foda tenta expor simultaneamente 
todas estas dimensões: criativa, artística, performativa, comercial e jurídica. Na 
contemporaneidade, a obra de arte acontece numa era de simultaneidade, em 
que produção artística, exposição, comercialização e participação dos espectadores, 
podem decorrer ao mesmo tempo, mas mantém-se, em alguns casos, o cepticismo. Num 
texto de 1996, Jean Baudrillard (autor que inspirou o Matrix, mas que renegou o filme) 
refere-se à arte contemporânea como uma conspiração. Baudrillard explora o conceito 
de simulacro, que começa a ser tomado como modo explicativo de produções artísticas 
contemporâneas. O autor compara a arte contemporânea à pornografia que, ao 
possibilitar tudo, não deixa espaço ao desejo – “a arte tornou-se obscena”, sustenta. 
O que faz então a arte?  “It claims to be null – “I am null! I am null!” – and it truly is null”, 
continua. Os ecos de Baudrillard continuam audíveis no espaço público, cada vez com 
menos relevância. Os dissensos são consensuais na arte contemporânea e pode, claro, 
dizer-se que alguma arte é nula. Mas, felizmente, também se pode dizer Que se foda. 
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institucional funciona como auto-crítica, e que demonstra, sem margem para dúvidas, 
que dizer o que toda a gente diz ou fazer o que muita gente faz, pode ser (e é) original,
pois a repetição é potência de linguagem. 
 Esta finissage (ou não!) do projecto Que se foda tenta expor simultaneamente 
todas estas dimensões: criativa, artística, performativa, comercial e jurídica. Na 
contemporaneidade, a obra de arte acontece numa era de simultaneidade, em 
que produção artística, exposição, comercialização e participação dos espectadores, 
podem decorrer ao mesmo tempo, mas mantém-se, em alguns casos, o cepticismo. Num 
texto de 1996, Jean Baudrillard (autor que inspirou o Matrix, mas que renegou o filme) 
refere-se à arte contemporânea como uma conspiração. Baudrillard explora o conceito 
de simulacro, que começa a ser tomado como modo explicativo de produções artísticas 
contemporâneas. O autor compara a arte contemporânea à pornografia que, ao 
possibilitar tudo, não deixa espaço ao desejo – “a arte tornou-se obscena”, sustenta. 
O que faz então a arte?  “It claims to be null – “I am null! I am null!” – and it truly is null”, 
continua. Os ecos de Baudrillard continuam audíveis no espaço público, cada vez com 
menos relevância. Os dissensos são consensuais na arte contemporânea e pode, claro, 
dizer-se que alguma arte é nula. Mas, felizmente, também se pode dizer Que se foda. 

Ana Cristina Cachola
Curadora
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Sem título, Que se foda.

Arte é comunicação e comunicar é uma arte; Francisco Eduardo domina as duas. Artista 
plástico e talvez por isso com os seus sentidos treinados para interpretar a realidade 
de forma ímpar, criou no final de 2020 uma obra de arte absolutamente sinestésica. 
Sabemos que não foi o único, mas sabemos também que foi ele o bandeirante desta corrente 
em Portugal.
 Uma mensagem, como tão bem explicou, numa garrafa de vinho. Lançou o 
Que  se Foda - Tinto, Branco, Verde e por último o Rosé - talvez usando a linguagem menos 
cordata de Rabelais ou Vicente, mas muito pertinente para o momento  que se vive. Uma 
mensagem de esperança, atrevo-me a dizer, até revolucionária. O que está sob apreciação, 
a meu ver, não será o vinho nele contido, mas sim a mensagem que ele nos traz. Terá 
decerto ferido susceptibilidades nos eruditos do mundo do vinho que mantêm hermético 
o sumo setembrino.
 No fundo, Francisco Eduardo, rompe dogmas, rasga costumes e oferece  a demo-
cratização, não só do vinho como também da criação artística. Desconstrói paradigmas 
e une pelo sentimento, convida para o mundo das emoções onde o vinho é rei, é a tela ou 
a pauta de música, o suporte da mensagem.

Ao longo destes meses, em que a vida se regeu pelo desconfinar e tornar a confinar, 
pelo pensar ou seguir o padrão, pelo auto-controlo altruísta ou a entrega ao abraço de 
prazeres hedonistas, o QSF apresentou-se em momentos chave trazendo sempre novas 
missivas atentas ao que o todo respirava. Foi disruptivo, interventivo e dicotómico, pondo 
a nu o outro lado da lua. O bem e o mal, o bom e o mau, o claro e o escuro, a luz e a sombra, 
a angústia e a alegria, o certo e o errado e em última linha a eterna busca pela essência
humana. 

 Todos nos unimos por uma sociedade melhor, inclusiva, atenta e altruísta, o que 
fazemos e como contribuimos ditará os contornos dessa realidade futura. Que seja
colectiva, o resto... Que se Foda!

Helena Lobo 
Enófila, especialista em Comunicação e Marketing.



O bêbado caía de bêbado 
 E eu, que passava,
Não o ajudei, pois caía de bêbado, 
 E eu só passava.
O bêbado caiu de bêbado 
 No meio da rua.
E eu não me voltei, mas ouvi. Eu bêbado 
 E a sua queda na rua.
O bêbado caiu de bêbado 
 Na rua da vida.
Meu Deus! Eu também caí de bêbado 
 Deus (. . .)

Álvaro de Campos
Bêbado
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O bêbado caía de bêbado

Álvaro de Campos — Livro de Versos . Fernando Pessoa. 
(Edição crítica. Introdução, transcrição, organização e notas de Teresa Rita Lopes.) Lisboa: Estampa, 1993: 226.t



das festas
Programa

Funnyhow Lisboa, 16 de Outubro de 2021. 

18h30 - Performance Tinto
19h30 - Performance Branco

16h -23h
Que se foda - 2020
Que se foda - O tinto
Que se foda - O campeonato
Que se foda - Toda a gente
Quesefoda.com

21h30 - Performance Verde
22h30 - Performance Rose

19h45 - Dj set Groove Armanda

16h - Dj set Jorge Naper

Pode:

. Pedir um copinho no bar sempre que tiver vontade.
 
. Solicitar uma pequena conversa com a curadora Ana Cachola 
ou com o artista Francisco Eduardo, numa das namoradeiras do jardim.

. Pedir para consultar os preços exorbitantes das 4 obras à venda.

. Comprar uma merda qualquer mais barata na loja.

. Beijar na boca.

20h30 - Performance Musical (Paulo Zé)



Ficha técnica
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