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A obra de Nikolai Nekh, que cruza as linguagens 
da fotogra�a, instalação, escultura e vídeo, tem 
recorrentemente como pano de fundo exercícios 
especulativos que tanto podem partir de pequenos 
apontamentos do quotidiano como de uma 
realidade mais ampla, de factos mas também 
de conjecturas, de análises de processos de 
desenvolvimento e transformação das sociedades, 
de paradigmas de conhecimento e sistemas 
organizacionais, de projectos ideológicos, cânones 
estéticos, modelos culturais, económicos, políticos 
e sociais de várias épocas e períodos históricos. 
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experiências de governação e actuação e modelos 
de desenvolvimento das sociedades actuais. 

No seu trajecto evocativo, Calcanhar de Aquiles 
a�ora etapas da formação do pensamento, 
política e tecnologia ocidentais, convocando o 
Partenon e o Taj Mahal, sugerindo o colapso das 
cidades‐estado gregas e a emergência dos poderes 
imperiais antigos e modernos, da incorporação 
da tecnologia do carvão ao domínio do Império 
Britânico sobre a Índia, da máquina a vapor de 
James Watt, à exploração petrolífera na Sibéria. 

Num tal contexto, Aquiles, o herói grego, e o 
seu proverbial calcanhar adquirem um peso 
simbólico determinante no projecto, que transpõe 
a vulnerabilidade e fragilidade do �lho de Peleu 
e Tétis (também eles símbolos, ele da violência e 
ela da metamorfose) para a narrativa histórica do 
progresso tecnológico e industrial. 

Distanciando‐se quer de uma visão optimista, 
ou quer de um olhar fatalista sobre o curso da 
história, Nikolai Nekh deixa em aberto outras 

No seu novo trabalho em vídeo apresentado 
no MNAC — Museu do Chiado, Calcanhar de 
Aquiles, o autor empreende uma viagem no tempo 
estruturada a partir de uma trama �ccional 
narrada em voz o� por uma �gura fantasmagórica 
que vai construindo uma corrente de relações 
sobre as matérias‐primas disponíveis bem como 
os recursos energéticos existentes em diferentes 
fases da história, explorando a inter‐relação destas 
indústrias e tecnologias com a representação do 
movimento. 

Escolhendo o tempo longo como base para a 
análise e revisão que tece sobre genealogias 
hipotéticas, hegemonias, mutações, impactes 
e consequências de projectos e contextos 
civilizacionais, sociais, políticos, económicos e 
ideológicos, as raízes da narrativa de Calcanhar 
de Aquiles remontam à Antiguidade Clássica. 
Nikolai Nekh cria a sua própria historicização 
e especula sobre o tema, convocando a história 
clássica, referências �losó�cas, como a Caverna 
de Platão, e mitológicas, mas também a história 
moderna, o colonialismo, o imperialismo, 
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o modelo clássico da estatuária grega é um dos 
elementos recorrentes neste vídeo, como o é 
também a presença de inúmeros calcanhares e 
do próprio banho de Aquiles, representado na 
estátua �etis Dipping Achilles in the River Styx, 
do britânico �omas Banks, realizada no ano da 
Revolução Francesa. Para além das evocações 
e sincronismos da história, o interesse que a 
arte clássica e a escultura antiga exercem nos 
artistas contemporâneos deve tanto ao fascínio 
pelos cânones e regras de representação do 
corpo humano, como a um outro fascínio mais 
contemporâneo, o do valor artístico e patrimonial 
associado à história sempre renovada do poder e 
do imperialismo, e ao seu capítulo, cada vez mais 
controverso, da espoliação de tesouros nacionais. 

No vídeo, a composição da imagem é uma 
ferramenta essencial. Nikolai Nekh combina 
elementos de diferente proveniência, integrando 
fotogra�as digitalizadas a partir de livros 
impressos e referências retiradas da Internet, 
montando imagens de forte cunho simbólico e 
metafórico, como os caranguejos que lembram 

possibilidades. O seu uso de recursos semelhante 
às narrativas totalizadoras e sistematizadoras 
do modernismo não serve uma pretensão 
legitimadora mas antes um pensamento crítico 
sobre racionalidade, evolução e progresso, com 
as suas paradoxais correlações do imperialismo 
e colonialismo. Calcanhar de Aquiles é, claro, uma 
re�exão sobre as dependências económicas e 
políticas, a relação histórica entre o homem e a 
natureza, as consequências das possibilidades 
técnicas sobre os equilíbrios sociais, a 
sustentabilidade económica e ecológica na 
evolução da humanidade e a sua importância e 
signi�cado actuais. Mas é também, pela invenção 
formal e pela inserção ponderada de elementos 
de discreto humor e evidente anacronismo, um 
objecto que se distancia da gravidade do seu tema 
para construir mecanismos de interpelação do 
espectador. A sugestão de quase levitação de um 
calcanhar junta‐se à precariedade do fogo e à 
passagem fugaz da memória num todo fascinado 
pelo poder sintético da arte e da sua montagem.

A representação da perna semi‐�ectida segundo 
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o trabalho e o sistema organizacional de uma 
mina. Mais discreto é o esquema de base usado 
na articulação de algumas imagens, que o artista 
recria a partir de um diagrama que documenta 
uma relação colonial, neste caso, entre britânicos e 
australianos. 

Não obstante a referência a modelos de 
representação e organização de imagens e 
conhecimentos próprios da cultura analógica, 
o que caracteriza O Calcanhar de Aquiles é 
precisamente a sua apropriação e transposição 
para um cenário imagético fortemente 
distante das qualidades estáticas das imagens 
reproduzidas, caracterizado por paradigmas de 
pensamento e de percepção do mundo associados 
a estéticas, ambientes e códigos narrativos muito 
próprios da cultura digital, onde as fronteiras 
porosas com a cultura de massas e os territórios 
híbridos entre a arte e a cultura popular são 
plenamente assumidos.
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NIKOLAI NEKH
Nekh's artwork consists of the production and distribution of images that 
come from capitalism trajectories and their forms of representation.

His works have been presented in several film festivals and exhibition venues, 
such as: Achilles' Heel. Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, 
Lisbon, Portugal (2018);Meio Corte, 13th VIS, Vienna, Austria (2016); Conten-
tor Metafórico, Experiments In Cinema v11.T34, Albuquerque, New Mexico, 
EUA (2016); Concordância de Marés, Fokus 2016, Nikolaj Kunsthal, Copenha-
gen, Denmark (2016); Is a Bone a Stone?, Museu Geológico, Lisbon / Galeria 
do Sol, Porto (2017);

https://balcony.pt/nn_archive/
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 NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART – MUSEU DO CHIADO 
 ART VIEWER
 THE MUSEUM OF NEO-REALISM

https://fusovideoarte.com/meio-corte/
http://umbigomagazine.com/pt/blog/2018/07/11/a-historia-contada-segundo-a-ecologia/
http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/en/programacao/NIKOLAI-NEKH-CALCANHAR-DE-AQUILES-2018
https://artviewer.org/tag/nikolai-nekh/
http://www.museudoneorealismo.pt/pages/1367?event_id=9707
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GAS PORUMDIA
NIKOLAI NEKH

Text by:  Sandra Vieira Jürgens

Mar 23 - Apr 18, 2018/ Balcony Gallery

Click here to review

COSMO/POLíTICA #1: A SEXTA PARTE DO MUNDO
NIKOLAI NEKH

Curated by: Sandra Vieira Jürgens e Paula Loura Batista

9 Dez 2017– May 13, 2018 / Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Click here to review

https://balcony.pt/gas-porumdia/
http://sandravieirajurgens.com/en/cosmopolitics-1-sixth-part-world
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THEM OR US!
NIKOLAI NEKH

Curated by Paulo Mendes

Jun 2 - Aug 13, 2017 / Galeria Municipal do Porto

Click here to review

SILENT SPRING
NIKOLAI NEKH

Text by: Markéta Stará Condeixa

Mar4 – May 14, 2016 / Syntax, Lisbon

Click here to review

http://nikolainekh.com/memories-pipeline
https://artviewer.org/nikolai-nekh-at-syntax/
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PEDRO MAGALHÃƒES
PM@BALCONY.PT / +351 969 847 655

RAFAELA RUFINO
RR@BALCONY.PT / +351 910 137 378

SCHEDULE
TUESDAY - SATURDAY // 2 - 7.30 PM

ADDRESS
RUA CORONEL BENTO ROMA 12A, 1700-122 LISBON | PORTUGAL

MORE INFO
INFO@BALCONY.PT

#STAY TUNED

https://balcony.pt/



