
	  

 
Marco Godinho participa em exposição colectiva em 
Paris  
O artista plástico português Marco Godinho, que vive no Luxemburgo, participa 
numa exposição colectiva que vai ser inaugurada hoje em Paris com o tema da 
utilização da escrita nas artes plásticas.  

 
Com o título "Pourquoi écrire?", a mostra reúne obras de cinco artistas plásticos. 
Além de Marco Godinho, estão representados também Jonathan Monk, Vittorio 
Santoro, Lawrence Weiner e  Mounir Fatmi, numa exposição que vai estar em 
exibição até 5 de Abril, na galeria parisiense s o b e r i n g. 

O título da exposição é inspirado num capítulo homónimo de um ensaio de Sartre 
escrito em 1948, "O que é a literatura?", em que este distingue a expressão 
artística que recorre a cores ou a sons da expressão através das palavras. 

O cruzamento da linguagem com as artes plásticas é o mote e o tema de reflexão 
que une as obras dos cinco artistas. 

A emergência da escrita na arte data do início do séc. XX, com as colagens na 
pintura cubista e as fotomontagens do dadaísmo. Do futurismo ao surrealismo, 
passando pela arte pop e conceptual, a escrita nas artes plásticas tornou-se 
incontornável e é hoje uma presença habitual na arte contemporânea. 

Um tema que quadra na perfeição com o trabalho de Marco Godinho, que tem 

várias obras em que recorre à escrita. 

Da instalação com o icónico verso "Tenho em mim todos os sonhos do mundo", 

de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Pessoa, escrito com pregos (2007), 

ao mais recente mural pintado a giz com as palavras "The End", no Casino do 

Luxemburgo (2013), o artista plástico português recorre com frequência à 



linguagem nas suas obras, já expostas em Portugal (no Museu Berardo e na 

Fundação EDP, entre outros), em França, Alemanha, Colómbia e Nova Iorque. 

 
Marco Godinho nasceu em Salvaterra de Magos em 1978, mas veio para o 
Luxemburgo com nove anos. Após os estudos no "Lycée des arts et métiers", 
obtém em 2005 a licenciatura em artes plásticas na "École nationale des beaux-
arts" de Nancy, em França. Premiado em vários países europeus, o artista fez um 
mestrado em Tipografia, também em Nancy.   
 

 


