
ARTISTA INSPIRADORA:

CARLA FILIPE

PROPOSTA 01

BREVE BIOGRAFIA
Carla Filipe nasceu Aveiro/Portugal, em 
1973. Vive e trabalha na cidade do Porto. 

É licenciada em Artes Plásticas (escultura) 
pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto e Mestre em Práticas 
Artísticas Contemporâneas pela mesma 
instituição. 

Conta no seu currículo com 18 exposições 
individuais e com 35 participações em 
exposições coletivas. 

A artista Carla Filipe (1973, Aveiro/Portugal) apresen-
tou, na 32ª Bienal de São Paulo – Incerteza Viva, em 
2016, a obra intitulada Migração, exclusão e resistên-
cia (Figura 1 e 2). Nesse trabalho, assim como em 
outros anteriores, a artista opera com deslocamentos 
e realocações de pequenas plantas. Ela se interessa 
por aquelas plantas que brotam em fissuras de pare-
des, em brechas de calçamentos ou em meio a 
canteiros onde “não deveriam estar”. Além de fazer 
intervenções em locais abandonados e/ou em desuso, 
Carla Filipe cria novos espaços para elementos excluídos 
culturalmente. De acordo com o texto do catálogo da expo-
sição:

Em Migração, exclusão e resistência (2016), Filipe 
partiu de uma pesquisa iniciada em 2006, que 
propunha a construção de hortas e jardins em 
ambientes urbanos, instaurando o uso coletivo do 
espaço privado ou a apropriação de espaços públi-
cos destinados a outros fins. Ao articular modos 
distintos de vida, ela questiona a ideia de proprie-
dade e amplia a noção de sobrevivência. Essa obra 
nos conta sobre espécies em vias de extinção, 
vegetais comestíveis pouco conhecidos e sobre 
plantas que surgem em locais inesperados. Nessa 
proposta, Filipe cria condições para se pensar 
sobre forças espontâneas de resistência que 
funcionam como células autogeridas, e que repre-
sentam reações aos ditames capitalistas da vida 
urbana, derivados de iniciativas de caráter hierár-
quico e privado. (BIENAL SÃO PAULO, 2016) 

Figura 1. Carla Filipe. Migração, exclusão e resistência, 2016. 
32ª Bienal de São Paulo.

Fonte: http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2537
Acesso em 22/06/2018

Fonte: 
https://www.rtp.pt/programa/tv/p32048/e4

Figura 2. Carla Filipe. Migração, exclusão e resistência, 2016.
32ª Bienal de São Paulo. Vista geral.

Fonte: http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2537
Acesso em 22/06/2018
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Fonte:  
https://www.youtube.com/watch?v=InBO3rtJdRw
Acesso em 13/12/2018



Algumas das plantas colocadas em diversos tipos de 
canteiros, como pneus gigantes, tonéis de metal e 
plástico ou tubos de cimento, são: feijão-boi, espina-
fre-da-índia, funcho, capuchinha, vinagreira, saião-
-azul, urtiga-brava, beldroega. Há plantas do Brasil e 
de Portugal, algumas em via de extinção, uma menos 
e outras mais conhecidas, algumas do próprio entor-
no. Esse trabalho dá visibilidade às chamadas PANC 
– plantas alimentícias não convencionais. Inclusive, 
algumas delas foram utilizadas em outro trabalho da 
mesma Bienal, pelo artista Jorge Menna Barreto, em 
sua obra Restauro – um restaurante dentro da 
Bienal.
De acordo com Filipe, a pesquisa que sustenta este 
trabalho teve início em 2006, com a “construção de 
hortas em ambientes urbanos, propondo um uso 
coletivo do espaço privado ou a apropriação de espa-
ços públicos destinados a outros fins” (SALEMA, 
2016, s/p).. Para ela, é importante dar um destino, um 
uso aos produtos cultivados.
Essa plantas que quase não notamos e que são rejei-
tadas para alimentação, são tidas pela artista como 
“forças espontâneas, que, numa interpretação mais 
política, podem ser consideradas como metáforas da 
vida nas cidades, como símbolos de resistência” 
(SALEMA, 2016, s/p).
Outro trabalho de Carla Filipe é a performance e 
instalação Saloio, de 2011 (Figura 3), feita na Estufa 
Tapada das Necessidades, em Lisboa, Portugal. 

Figura 3. Carla Filipe. Saloio, 2011. Lisboa.

Fonte:
http://www.missdove.org/2011/04/saloio-by-carla-filipe-w-performance-by.html
Acesso em 22/06/2018

Trata-se de uma horta criada numa estufa que servia 
anteriormente para a exibição de plantas exóticas. O 
trabalho teve caráter temporário, sendo que a produ-
ção da horta foi destinada a comunidades escolhidas 
pela artista.

De julho de 2017 a maio de 2018, na exposição 
Incerteza viva: Uma exposição a partir da 32ª Bienal 
de São Paulo, realizada no Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, em Portugal, no 
espaço do parque, Carla Filipe deu continuidade ao 
trabalho da Bienal de São Paulo, realizando uma 
proposta a partir do recolhimento de plantas 
comestíveis não convencionais (PANC), encontradas 

Figura 4. Carla Filipe. Migração, exclusão e resistência, 2017. 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

Fonte:
h t t p : / / b l o o m s a t i v u m . w i x s i t e . c o m / b l o o m - s a t i v u m / s i n g l e - p o s -
t/2017/09/13/Migra%C3%A7%C3%A3o-exclus%C3%A3o-e-resist%C3%AAncia%E2%80%9
D-de-Carla-Filipe
Acesso em 22/06/2018

nos próprios jardins do Museu. 
Durante alguns meses foram sendo recolhidas e 
colocadas em vasos, plantas que crescem esponta-
neamente nos jardins, e que normalmente são inde-
sejadas e retiradas da área do parque para não 
destoarem das plantas ali arranjadas pelos jardinei-
ros. Ou seja, os próprios jardineiros ajudaram a 
realizar o trabalho inverso ao que normalmente esta-
vam habituados a fazer.
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Fonte: 
https://www.jornaldenegocios.pt/weekend/detalhe/carla-filipe-tento-sempre-criar
-rupturas-para-nao-me-acomodar
Acesso em 24/08/2018

Em depoimento sobre o seu trabalho e sua vida, 
Carla Filipe nos conta:
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Figura 5. Carla Filipe. Migração, exclusão e resistência, 2017. 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

Fonte:
http://bloomsativum.wixsite.com/bloom-sativum/single-post/2017/09/13/Migra%C3
%A7%C3%A3o-exclus%C3%A3o-e-resist%C3%AAncia%E2%80%9D-de-Carla-Filipe
Acesso em 22/06/2018

Fonte:
http://bloomsativum.wixsite.com/bloom-sativum/single-post/2017/09/13/Migra%C3
%A7%C3%A3o-exclus%C3%A3o-e-resist%C3%AAncia%E2%80%9D-de-Carla-Filipe
Acesso em 22/06/2018

“A horta está presente no meu crescimento. Eu ia 
para a horta ao fim-de-semana. A minha mãe foi 
guarda de passagem de nível e o posto de trabalho 
era ao lado de casa. Aí, tínhamos tudo: animais, 
hortas, e as tarefas do dia-a-dia misturavam-se 
com o horário laboral. 
Quando, mais tarde, resolvi fotografar bairros da 
CP, especialmente no Entroncamento, onde há um 
bairro da CP desenhado pelo Cottinelli Telmo, repa-
rei que embora o bairro estivesse abandonado, os 
terrenos estavam ocupados. As pessoas iam lá 
fazer as suas hortas.  
Sempre achei que era mais interessante produzir 
hortas do que mostrar registos fotográficos das 
hortas. Achei que não chegava fotografar. 
Talvez seja uma catarse para mim. Porque em 
pequena odiava a horta. Tinha que trabalhar nela. 
Mas depois chega a um ponto em que uma pessoa 
tem saudades de mexer na terra. 
Quando trabalho com hortas quero sempre acom-
panhar tudo durante as instalações. Dizem-me: 
Carla, podes ficar sentada. Mas eu não quero. Quero 
mexer na terra, quero aprender. E é um trabalho 
bonito, porque é um trabalho colectivo.”

Figura 6. Carla Filipe. Migração, exclusão e resistência, 2017. 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves.
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ATIVIDADES PRÁTICAS

DESCOBRINDO PLANTAS INVISÍVEIS DESENHANDO AS PANC NOVA MANEIRA DE COZINHAR
1 - Procure, no entorno de sua escola, plantas 
que crescem de forma não cultivada, espontane-
amente, em lugares que não são jardins. 

2 - Fotografe essas plantas e faça uma pesquisa 
sobre as mesmas, tentando descobrir seu nome. 
Essa pesquisa pode ser feita junto a familiares, 
conhecidos, ou através da internet.

3 - Procure descobrir o que são PANC – Plantas 
Alimentícias Não Convencionais. Tente identifi-
car algumas delas em seu conjunto de fotogra-
fias.

4 - Crie um álbum, junto aos seus colegas ou 
individualmente, com suas fotografias e com o 
que descobriu sobre as plantas.

5 - Procure fazer um álbum com formato dife-
rente, que chame a atenção para essas plantas 
ou que possa ser exposto para a comunidade 
escolar.

1 - A partir de sua pesquisa sobre as plantas 
“invisíveis”, com as fotografias, realize uma série 
de desenhos delas, ao modo dos antigos 
registros de biologia.

2 - Faça fichas para cada um dos desenhos, 
contendo algumas informações, por escrito, 
sobre as plantas pesquisadas.

3 - Realize uma busca por desenhos feitos em 
outros momentos históricos, em pesquisas 
científicas sobre plantas.

4 - Exponha os seus desenhos e imagens dos 
desenhos feitos por outras pessoas, artistas e 
pesquisadores, sobre plantas estudadas ou 
descobertas.

1 - A partir de uma pesquisa sobre as PANC, 
cultive uma pequena horta com essas plantas, 
dentro de utensílios plásticos ou outros recipien-
tes que estejam sendo jogados no lixo, como 
tonéis velhos ou pneus.

2 - Pesquisa receitas em que são utilizadas as 
PANC.

3 - Crie um caderno de receitas e exponha-o 
junto às plantas cultivadas nos canteiros impro-
visados, no espaço da escola.

4 - Convide pessoas para alguns momentos de 
convivência, quem sabe preparando e comendo 
uma bela salada com algumas das PANC.
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Blog da artista: 
http://carla-filipe.blogspot.com/

Trabalho de Carla Filipe na 32ª Bienal de São Paulo:
Incerteza Viva: 
http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2537

Vídeo no youtube sobre 
o trabalho de Carla Filipe na 32ª Bienal de São Paulo:
https://www.youtube.com/watch?v=InBO3rtJdRw

Entrevista com Carla Filipe 
sobre o trabalho Imagens Sangradas:
https://vimeo.com/187904943

Biólogo Valdely Kinupp fala sobre as PANC:
https://www.youtube.com/watch?v=wuWZnGmP5go

Vídeo sobre as PANC:
https://www.youtube.com/watch?v=7rbm4NriuI8

Conheça as PANC: 
https://www.youtube.com/watch?v=dkqJ_KeDQs8

Blog Matos de comer: 
http://www.matosdecomer.com.br/

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri.
Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no 
Brasil. 
Nova Odessa, SP: Editora Instituto Plantarum, 2014.
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