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isto é o 
quê, a Arte 
Postal?
 

de momento, 
algumas palavras (três) a servirem de chave: ditribuição, 
isolamento, pluralidade. O circuito é interminável, tanto 
quantas as caixas postais, no mínimo. Nada a ver, portan-
to, com o espaço bi-unívoco da galeria de arte, preferên-
cialmente. Aqui, e por essência, tudo se desloca. Háum 
selo: eis o quebasta; de um lado para o outro o desen-
trançar épermanente. 
Rosa dos Ventos. Deslocamentosparcelares e contínu-
os. Uma trama que se constrói.
Um feixe. Cada objecto de ArtePostal transposto para 
o espaço fechado de uma galeria tende a morrerem 
algum dos seus pontos: deixa de re-produzir, ap-
enas se mostra. Na verdade, e à maneira de um 
electrão numa câmara denevoeiro, o que está 
em causa na Arte Postal é o desenvolvimento 
de uma geografia, um espaço que se multipli-
que em linhas de força: fluxus e mais fluxos. 
E que a Arte Postal faz-se sobretudo em 
trânsito, de dentro para fora e de fora 
para dentro. 

Um corpo-pleno, dir-se-ia por isso. 
A Terra como território de dis-

tribuição: o ovo cósmico. 
Aqui, uma exposição 

está como quea 
m a i s , 

ou 
a me-

nos. Para-
doxo. A menos 

põe em evidência todo 
o sistema pela sua negativa. 

Fazer uma exposição de Arte 
Postalé detera máquina, fazê-la avari-

ar naquilo que ela possuide essencial, e isso 
como forma de lhe evidenciar os mecanismos. 
Expor Arte Postal no sentido em que se expõe 
quadros ou esculturas é inviabilizar um ponto 
fixo do espaço e no tempo a sua re-produção, fac-
to momentâneo mas básico, de modo a que tudo 
permaneça na mesma, isto é, a avaria constitui a 
condição necessária ao funcionamento de todo o 
mecanismo.
A arte vai com a Unidade. mas dois não é ainda 
plural. Dois é o público frente ao objecto: Pura di-
cotomia. Pluralidade é o dois que se faz três: re-
produção. Na Arte postal, somente, emissores em 
primeiro e segundo grau se encontram implicados.
Quem recebe também emite, utilizando a mesma 
via - o correio -, e segundo as modalidades de uma 
mesma forma - a arte. Um nome e uma morada 
são elementos ínfimos, moléculas, que se orga-
nizam caoticamente numa rede sempre alargada. 
Não há Arte Postal sem um nomadismo artís-
tico, sem deserto. 
O deserto. Isso não é ainda o betão, mas 
quase. Talvez o seu efeito. Isolamento e 
comunicação.A Arte Postal é nómada 
porque só pode sê-lo, porque vai de um 
ponto a outro no deserto. Estender os bra-
ços. Aqui é o betão que se transforma 
parcelarmente em deserto liso. Não 
se atravessa uma parede: O correio 
serve para isso.

(in: programa da I Ex-
posição Internacional 

de Arte Postal - Al-
gés 1983)



  Não são apenas as 
grandes descobertas científicas e os 

imparáveis avanços da tecnologia, associadas à 
explosão, ainda no início, das telecomunicações, da in-

formática e dos estudos sobre a inteligência artificial, o que se 
apresenta como o contributo essencial do século XX  para o mistério 

da História. O desejo de uma 
real liberdade por parte dos 

criativos e o alargamento do 
âmbito e do campo das estéticas 

instituídas entrelaçam-se indiscu-
tivelmente com tudo o mais, num 

sistema de influências recíprocas em 
que se torna impossível discernir o grau 

de importância de cada elemento e con-
stituem, no plano da arte, outra das suas 
marcas características. 

 Dadaístas, Surrealistas, Grupo Cobra, 
Fluxos e muitos outros, foram dos que tanto 
pela sua prática, como pela fundamentação 
teórica, mais decisivamente participaram 
na diversificação e correspondente reflexão 
sobre os múltiplos espaços de aplicação da 
criatividade nesse mesmo plano. Duas con-
siderações ou, se assim o quisermos, dois 
princípios por eles avançados, são, todavia, 
a sua herança, inestimável e de incalculáveis 
consequências para a contemporaneidade. 
A primeira, a de que o sentido da estética 
permeia toda a actividade humana e que 
qualquer um é potencialmente criativo, 
bastando providenciar-lhe a oportunidade 
para que o seja concretamente; a segunda, 
a de que é a poesia, o sentir pensar poé-
tico, o substracto primeiro da criação 
em si mesma. 

 Deixa assim de ser possível considerar como poeta o mero jongleur   - palaciano, pop-
ular ou militante -   de rimas, quadras e sonetos, de lhe atribuir, por tal, o ‘dom da poesia’.  

Na verdade a arte, quer disso tenhamos consciência ou não, é sempre a realização e 
o resultado da acção de todos e se não irrompe espontaneamente   -por mais tra-

balhada que seja depois -   não o é, de facto, nem jamais o será, como afirma 
o nosso António Maria Lisboa, tantas vezes recordado pelo nosso Mário 

Cesariny. Poeta é, cada vez mais, o operador estético, o investigador 
que veicula o que escuta, o irónico, sem que estes termos se 

contradigam ou oponham; é o que é em simultâneo: ar-
tista plástico, escritor, dramaturgo, encenador, 

instalador, performer, educador, etc., 
raramente político, 



m a s 
sempre o 

fingidor, o que está 
distante do espectáculo. 

É neste contexto que, com 
Duchamp, irrompe a ideia de 

Mail-Art como projecto criativo e 
lúdico, sob a forma de uma rede de 

artistas em permanente construção, co-
laborando em projectos globais e de in-

teresse comum sem limitações de qualquer 
ordem, a não ser aquelas que lhes são impos-

tas pela distância e pelos meios de transporte e 

comunicação existentes , em relação às dimen-
sões das obras. A Mail-Art, a arte -via- correio, 
torna-se num  espaço privilegiado da fruição 
criativa e da liberdade que lhe é inerente, 
quer dizer, numa ‘escola ontológica’ da 
democracia, enquanto ponto de encon-
tro e de interacção desinteressada en-
tre indivíduos e culturas. isto é ain-

da, numa dimensão   - a única, 
até hoje -  verdadeiramente 

própria da espécie que é 
(chegará a vir a ser?) 

a humana. 

MAN-
DRÁGORA-

Centro de Cultura e 
Pesquisa de Arte é uma 

Associação norteada, desde o 
seu início, por estes mesmos ob-

jectivos. Daí que, apesar da nossa ac-
tividade se situar predominantemente 

ao nível da pesquisa teatral, tenhamos 
participado em Mostras Internacionais 

deArte Postal realizadas em França, Espanha, 
Bélgica, Japão e Brasil. E que por nossa vez 

organizássemos já cerca de uma dezena de out-
ras, a primeira das 
quais em Algés, no 
Palácio Anjos; e a 
última nos Encontros 
de Ficção Científica 
de Cascais. E que es-
peremos realizar uma 
próxima Exposição 
logo que tal nos seja 
possível, dado (tanto 
porque mais não seja) 
a qualidade do mate-
rial que possuímos 
nos nossos arquivos   
-tão maltratados, por 
falta de um espaço 
adequado! -   o justi-
ficar plenamente. 

Convidamo-vos, por-
tanto, a colaborarem. Os Correios (ainda) são um 
serviço público acessível. Não quebrem a corr-
ente e tenham muita fé: talvez S. Qualquer Dia 
faça o milagre.  

O Colectivo Mandrágora - 1999



 

primavera 82 

Exposição de artes plásticas apoiada pelas 
Câmaras Municipais de Portalegre e Oeiras

locais: Galeria Vitécnica (Oeiras) e Galeria Munici-
pal (Portalegre)

 
I exposição internacional de arte postal 1983

 
Participação de 70 artis-

tas de 20 países. Exibição 
de diaporamas e audio-

visuais. 
Foi a 2ª mostra do género no 

nosso país. 
Em paralelo foram exibidos 

diaporamas do artista plástico 
Victor Belém e espectáculos de 

Mandrágora .
  

Local: Palácio Anjos (Algés)
   

Patrocínio: Câmara Mu-
nicipal de Oeiras

As primeiras acções plásticas 

de Mandrágora  



 “ANTI-HERÓI, MALDITO, MAR-
GINAL & ETC. & TAL”

Exposição 
d e d i c a d a 
a todos os 
criadores - 
nacionais e es-
trangeiros - que 
de uma ou outra 
forma, foram mar-
ginalizados pela so-
ciedade durante a sua 

vida. Homenageou-se 
entre outros: 

Fernão Mendes Pinto, Mário Sá Carnei-
ro, os poetas surrealistas portugueses, Van 

Gogh, Lautreamont, e Antonin Artaud. Con-
cepção e montagem de Victor Belém. 

Representados 121 artistas de 27 país-
es - Arte Postal, instalação, projectos 

experimentais, recitais de poesia (a 
cargo do actor João D’Avila), Perfor-

mance, Video e a participação do Coro 
da Biblioteca Operária de Oeiras dirigido 

por Domingos de Morais.
Apoios: C. M. Cascais, fundação C. Gulbenkian 

e Secretaria de Estado da Cultura.
Colaboração: Teatro Experimental 

de Cascais
Local: Espaço TEC - 

Cascais 1995
 





Piratas, Mares, Marés & Marinheiros

   
Outros locais: 
Centro Comer-
cial Amoreiras 
(Lisboa), Socie-
dade de Língua 
Portuguesa (Lis-
boa), Associação 
Portuguesa de De-
ficientes (Lisboa), 
Escola S. Passos 
Manuel (Lisboa)
Apoio: C.M. Oei-
ras



 

Exposição 
temática 

ecologia e arte alternativa / os 
descobrimentos 

portugueses

Participaram 124 artistas de 29 
países nas modalidades de:

    Pintura, instalação plástica, 
arte postal, performances e ate-

lier de expressão dramática com 
jovens.

     
Montagem: Tiago Mexia Alves 

e Steve Stoer
   

Patrocínio: C.M. Vila Realde Sto. António
          

Produção: Mandrágora

  

I salão de Arte Postal & outras Ideias





ARTEXPOSTA

E x p o s i ç ã o 
c o m e m o r a t i v a 

dos 10 anos de Man-
drágora.

Espectáculo multi-
media, instalações, Arte 

Postal (documentação Man-
drágora).

Pintura - leilão de obras em beneficio da associação 
Crescente - Espaço Cultural da Deficiência; ofereci-
das pelos artistas: Rui Aço, Victor Belém, Roberto 
Chichorro, Inácio Matsinhe e Eduardo Nery.

Local: Palácio dos Congressos - Estoril, Fever-
eiro de 1990

Patrocínio: C. M. Cascais

Apoios: Instituto da Juventude e Junta 
de Turismo da Costa do Estoril



Projecto de Mandrágora onde as novas tendências e  
acções experimentais estiveram presentes - integrado 

no

I Encontro de Ficção cientifica e do imaginário 

organizado pelaCâmara Municipal de Cascais.
Características: Exposição/Mostra não comercial 

envolvendo acções teatrais e performances Espaços 
com <Instalações plásticas> e ArtePostal - Exposição 
criada a partir de objectos-arte enviados por artistas 

nacionais e estrangeiros  num total de cerca de 100 artistas- Fortaleza de Na. 
Sra. da Luz.

Artes & Outras Ideias  CASCAIS 1996



 
Na 

fortaleza e 
no Teatro Gil 
Vicente em Cas-
cais: actuações de 

Perfomers  nacionais e 
Estrangeiros: 

- Fernando Aguiar
-Manuel Barbosa

-Miguel Yeco
-Enzo Minarelli

-SeijiShimoda
-Almeida e Sousa & MANDRÁGORA - 

(belisa,bruno, ana)
-*IL . LÓGIC ART COMPANY - (XAVIER SABAT-

ER E ROSA GRAU)

Projecto: - Mandrágora - Centrode Cultura e Pesquisa de 
Arte 

 
Temáticas:- O Caminho - (A filosofia Taoísta)

           - O imaginário (Mail Art e projecto teatral-
Teatro Gil Vicente em Cascais

Participações: - Artistas nacionais e es-
trangeirosArtes & Outras Id

eias 
CASCAIS 1996



*METRONOM, exposição 
do objecto postal (Barcelona, 1982)

*MONTECELLIO, Arte Postal, organizada 
pelo município de Montecellio 

(Itália,1982)

*POEMA COLECTIVO, Arte Postal, 
organizada pelo Colectivo 3, Universidade 

Autónoma Metropolitana (Xochimilco, México, 1983)

*MAIL ART PROJECT, organizada pelo CIDAC (Harlem, Holanda, 1983)

*MAIL ART SHOW, Alternative Galery (Atenas, Grécia, 1984)

*OBXETO POSTAL, Bienal de Ponte Vedra -Galicia (Pontevedra, 1983/4)

*INTERNATIONAL MAIL ART EXIBITION, itenerante 
(Japão,1984)

*A QUINIENTOS ANOS DE LA LLEGADA DE COLON A AMERICA, Escola de 
Artes Apliacadas (Ibisa, Espanha, 1988)

*A FEDERICO, homenagem a Federico Garcia Lorca (Granada, Espanha, 1990)

*B. P. M. S. ART STUDIO, Bialystok (Polónia, 1990)

*OPEN WORLD, (Belgrado, Jugoslávia, 1990)

*BEUYS & GIRLS, exposição na Galeria Monumental (Lisboa, 1990)

*ELECTRONIC DREAMS, (Seattle, EUA, 1990)

*LO STANIERO, (Nápoles, Itália, 1990)

* Mandrágoraestá representada em diversas revistas 
e arquivos internacionais de Arte Postal

                       Algum
as das exposições em

 que m
andrágora participou




