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O projeto Memória (1964) propõe uma reflexão múltipla sobre a presença e a ausência da memória 

num edifício que foi reconstruído a partir das ruínas de um terrível incêndio que quase nada deixou de 

pé. Onde está a memória neste edifício de paredes imaculadas e chão atapetado e silencioso? Onde 

está a memória das atrizes e dos atores e da sua voz? O que guardam as paredes deste monumento 

nacional? 

 

No contexto do projeto Memória (1964), convidámos Alexandre Farto para intervir nas paredes do 

Teatro, e não é agora um prédio em ruínas ou uma nave industrial abandonada algures na cidade que 

acolhe a sua intervenção. 

  

No centro de Lisboa, pode o Teatro Nacional funcionar como uma metáfora da memória (im)perfeita? 



 

 

Alexandre Farto aka Vhils 

 

Alexandre Farto (1987) tem estado a interagir visualmente com o meio urbano sob o nome de Vhils 

desde que se iniciou no graffiti no começo da década de 2000. Tendo crescido no subúrbio industrial 

do Seixal, foi fortemente influenciado pelas transformações decorrentes do intenso desenvolvimento 

urbano que Portugal sofreu nas décadas de 1980 e 1990. Começou a trabalhar com a técnica de stencil 

e suportes não convencionais por volta de 2004, assim como a expor o seu trabalho com o coletivo 

VSP. Em 2006 juntou-se à prestigiada Vera Cortês Agência de Arte, que levou à sua participação em 

várias exposições coletivas e à sua primeira exposição individual no início de 2008. 

 

Mudou-se para Londres em 2007 para estudar na University of the Arts (Central St Martins College of 

Art and Design). Em 2008 participou no Cans Festival, em Londres, onde a sua inovadora técnica de 

escavação – que forma a base da série “Scratching the Surface” – foi exposta a um público 

internacional pela primeira vez, tendo sido aclamada pela crítica.  

 

Tem estado a apresentar o seu trabalho em festivais de arte urbana, exposições individuais e coletivas 

e intervenções site-specific à volta do mundo desde então. Um ávido experimentalista, tem 

desenvolvido a sua estética do vandalismo numa multiplicidade de suportes – da pintura stencil à 

escavação de paredes, de explosões pirotécnicas à modelação 3D – expandindo os limites da 

expressão visual. Vhils trabalha atualmente com a Lazarides Gallery (Reino Unido), Vera Cortês Agência 

de Arte (Portugal), e Magda Danysz Gallery (França e China). 

 

www.alexandrefarto.com 

 



 

 

projeto Memória (1964) 

 
Há 50 anos atrás, em dezembro de 1964, o Teatro Nacional D. Maria II ardia quase por completo. Na 

sequência desse notório incêndio, pouco mais sobraria desta casa do que as paredes exteriores em 

pedra e um grande amontoado de escombros que os dias seguintes se encarregariam de mostrar em 

toda a sua devastação. 

 

Em abril de 1974, passados 10 anos, este teatro continuava encerrado, um fantasma de outros tempos 

à espera que o teatro fosse uma prioridade. Em abril de 1974, o Teatro Nacional em que nos 

encontramos hoje era bem uma metáfora de um certo país: consumido por dentro, apenas fachadas, 

de pé, orgulhosamente sós. 

 

Passados 168 anos desde a abertura deste Teatro a 13 de Abril de 1846, Portugal mudou, mudou 

muito e somos hoje uma comunidade muito diferente daquela que deu início à construção desta 

instituição. E se o terrível incêndio de 1964 nos lembra a todos a fragilidade destas casas, a reabertura 

do Teatro Nacional D. Maria II em 1978 trouxe uma outra forma de fazer e ver teatro, mas também de 

pensar as funções de um Teatro Nacional enquanto instituição cultural num país democrático. 

 

O projeto Memória (1964) procura assinalar esse momento histórico através de leituras diversas dos 

factos ocorridos há 50 anos. Trata-se de um reencontro com a História deste Teatro Nacional, mas 

também de uma revisitação do teatro português dos anos 1960. Procuramos então recuperar a 

experiência desse tempo e, com a distância que o tempo nos impõe e garante, dar a ver, de uma 

forma atenta e esclarecida, as tramas e as tensões de uma tragédia que ganhou uma dimensão quase 

mítica. E neste exercício de aproximação, procuramos também as pequenas histórias daqueles que 

viveram e sofreram a experiência horrível de um teatro ardido, do desaparecimento das memórias, 

dos objetos, do posto de trabalho. 

 

Em 2014, o projeto Memória (1964) convoca o discurso da História para ler a instituição e preservar as 

memórias individuais. Mas associa-se também à criação contemporânea, numa atualização de códigos, 

de linguagens e de sentidos.  

 

 



 

 

 

Ao longo desta temporada, o projeto Memória (1964) retoma a História como matriz identitária de 

uma comunidade teatral ao mesmo tempo que convida a criação contemporânea a revisitar esse 

espaço simbólico. 
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