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Comunicado de imprensa | 06.07.2011 
 
Max Ockborn 
Investigando Propriedades Espaciais Através 
de Um Ritual Linear 
14.07 - 14.08.2011  
 
A partir do espaço expositivo da Lumiar Cité, incluindo a intervenção que permaneceu da 
exposição anterior, Max Ockborn (Estocolmo, Suécia, 1983) explora conceptualmente ideias 
como a integração do espaço na problemática da peça artística e faz um paralelo crítico 
entre o modus operandi do artista e rituais religiosos e espirituais. Não se trata de comparar 
a Arte com a Religião, mas sim de questionar o método de trabalho do artista como forma 
autossuficiente e geradora de sentido.  
 
Max Ockborn chama a atenção para detalhes que já existem num espaço que questiona os 
limites da sua funcionalidade para exposições de artes plásticas, enfatizando esses mesmos 
detalhes como objetos finais, sendo que muitos daqueles em que o artista se baseia não 
foram pensados como finais pelos trabalhadores que os executaram – como é o caso das 
coberturas de cimento que servem para proteger cabos elétricos.  
 
O artista apagou definitivamente as marcas do espaço que davam a noção de que ainda 
estava inacabado, como as linhas azuis de marcação nas paredes do tecto, chão e colunas 
que serviriam de guias para as futuras instalações de eletricidade, da canalização ou de 
assentamento do chão. De uma vez por todas, o artista tornou o espaço “definitivo”. 
 
Numa altura em que o “cubo branco” já não é um paradigma obrigatório, em que já não é 
chocante um espaço inacabado acolher exposições, torna-se possível uma abordagem a 
partir do próprio espaço para analisar a produção artística em si. O arco na sala inicial 
sugere a possibilidade de crença em algo intangível, uma metáfora de um tipo de proposta 
artística de supostas preocupações mais formais. Este símbolo de aspecto pagão reforça a 
ideia de iluminação através do ritual… um ritual linear. 
 
21.07 ⏐19h00      Conversa com Max Ockborn 
27.07 ⏐18h00    Visita Guiada com Bruno Leitão 
 
Para mais informações contactar:  
Bruno Leitão: Tel +351 21 352 11 55 / bruno.maumaus@mail.telepac.pt 
 
Lumiar Cité, Rua Tomás del Negro, 8A, 1750-105 Lisboa  
Quarta a Domingo, 15h00 às 19h00 
 
Lumiar Cité é um espaço da Escola Maumaus. 
 
Tel / Fax +351 21 352 11 55  
lumiarcite@mail.telepac.pt  
www.maumaus.org 
 
Autocarro: 77 e 108 saída Rua Helena Vaz Da Silva  
Metro: Lumiar (Saída Estrada da Torre) 
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