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(...)

O confronto entre o desenvolvimento económico, científico e tecnológico e o crescente desequilíbrio social e ambiental 
não é novidade na sua prática artística, centrada nas “formas que o capitalismo utiliza para se representar a ele próprio”. 
São exemplos disso Postcards from the city Raduhznyy, obra finalista do prémio BES Revelação em 2008, em que 
Nikolai procurou criar uma imagem da cidade petrolífera na Sibéria ao “fotografar Lisboa como se fosse esse território”; 
e Achilles Heel, exposição de 2018 no Museu de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) em que analisava a relação 
entre as matérias-primas necessárias para mover a indústria e os recursos energéticos disponíveis.

(...)

Segundo o artista, a gentrificação é “talvez a manifestação mais recente que temos da luta de classes, [uma vez que] 
há classes diferentes a apropriar-se do mesmo território”. Apesar de ser um problema vivido de forma muito individual 
pelos moradores de menor poder económico, que são forçados a deslocar-se, todos somos responsáveis por ele, ainda 
que involuntariamente, sublinha. “Interessa-me criar uma maior consciência sobre o papel que todos temos no 
processo.” 

Mas a participação individual e colectiva na gentrificação não se cinge aos agentes económicos e turísticos, nota Nikolai 
Nekh. Também a estética contribui para esta realidade, o que se verifica, por exemplo, na fotografia de exposição. “Há 
um determinado tipo de luzes e enquadramentos que são usados para fazer o registo de exposições de arte 
contemporânea, e dificilmente se pode sair dele”, alerta, comparando-o ao registo de apartamentos para aluguer e 
venda, “quase todos fotografados da mesma forma, porque toda a gente quer aquele tipo de imagem”.

A sua obra acaba por ser disruptiva nesse sentido, já que procura ir além da fórmula invariável de captação e registo de 
imagem. Além de privilegiar as naturezas-mortas e a paisagem, distingue-se pelo enfoque no processo de produção de 
imagem e não apenas na sua finalidade. “Trabalho muito a questão das narrativas de produção e distribuição da 
imagem, o que está por trás daquilo que nos chega.”

(...)

... os andaimes, “que mais do que plataformas para pintar, aludem à ideia de escalada social”, e os estrados, que servem 
de poiso ao “nosso inconsciente”, acompanhados de fotografia e instalação.

In Time Out, 14 Novembro 2020

Por Mariana Monteiro

Nikolai Nekh

Curadoria João Silvério
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[Breve apontamento sobre a exposição]

As obras que compõem esta exposição, porque é de uma composição no espaço que se trata, conduzem-nos a reflectir 
sobre a ocupação da galeria enquanto espaço comum. Uma espécie de condominium partilhado, fragmentado e 
aparentemente ligado pelo valor simbólico dos objectos expostos: as fotografias, as esculturas/andaimes/estrados de 
cama, e uma imagem de grande dimensão, memória da experiência e de um lugar em convulsão, numa vista do artista 
numa piscina do rooftop de hotel sobre a cidade de Beirute. Nada resta do olhar sobre a cidade em revolução, apenas 
uma imagem de bem, porém solitária,  impressa sobre um vinil de outdoor que redefine a noção de presença, de 
memória e da forma como a comunicação pode ser uma ferramenta política e económica que decanta para o 
observador um lugar genérico que se confunde com qualquer outro. Tal como a luz das imagens dos apetecíveis 
apartamentos para alugar que esbatem a gentrificação do lugar, a sua alteridade, as diferenças sociais, étnicas, 
económicas e de identidade que aparentemente lhe atribuem riqueza e diversidade cultural. Mas que ficam fora do 
campo da imagem, sem existência visual e assim sem memória, independentemente da hierarquia dos canais da sua 
distribuição.

Uma escultura isolada, composta por uma maqueta assente num plinto de esferovite e uma fotografia de um molde 
numa matéria sintética, confronta-nos com um modelo utópico de uma construção, que tal como as 
esculturas/andaimes/estrados de cama, revela na execução manual a dimensão operária do trabalho que se constitui 
como memória futura do projecto de um museu da gentrificação. 

João Silvério

Nikolai Nekh, nasceu em 1985, em Slavhansk-na-Kubani, Rússia. Atualmente vive e trabalha em Lisboa. 

Licenciado em Arte e Multimédia na Faculdade de Belas Artes de Lisboa (2009). No ano seguinte fez parte do 
Programa de Estudos Independentes na Maumaus, Lisboa.

A sua prática artística consiste na produção e distribuição de imagens que surgem das trajetórias do capitalismo e das 
suas formas de representação.

Três cartazes para o Museu da gentrificação. Maus Hábitos, Porto (2020); Achilles' Heel. Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado, Lisboa, Portugal (2018); Magic and Rituals. Museum Villa-Rot, Burgrieden – Rot, Alemanha 
(2018); COSMO/POLÍTICA #1: A Sexta Parte do Mundo. Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira, Portugal (2017); 
Silent Spring. Syntax, Lisboa, Portugal (2016); Bes Photo Revelação 2008. Museu de Serralves, Porto, Portugal. (2008) 
13th VIS. Vienna, Austria. (Half-cut) (2016) 32nd Kassel Dokfest. Kassel, Alemanha. (Metaphorical Container) (2015) 19th 
Jihlava IDFF. Jihlava, Czech Republic. (Tidal Restlessness) (2015) CPH:DOX. Copenhagen, Dinamarca. (White Wind) 
(2009). Participou nas seguintes residências artísticas: Ashkal Alwan (com bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian), 
Beirut, Líbano (2019); With Criminal Energy – Art and Crime in the 21st Century. ACC Galerie, Weimar, Alemanha. (2013); 
What Happened to God? Halle14, Leipzig, Alemanha. (2011).

Foi finalista do Prêmio Bes Photo Revelação 2008.

Nikolai Nekh

Curadoria João Silvério
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Nikolai Nekh <nikolainekh@gmail.com>

Versão final do texto + tradução (MOG - Museum of Gentrification)
1 message

Nikolai Nekh <nikolainekh@gmail.com> Mon, Nov 16, 2020 at 12:05 AM
To: Joao Silverio <joaosilverio@me.com>
Cc: Pedro Magalhães <pm@balcony.pt>, Mariana Graça <mg@balcony.pt>

Caro Sr. Berber,

Enviei-lhe vários e-mails e ainda não recebi nenhuma resposta da sua parte. Esperava que estivesse bem em
todos eles, mas, para sermos honestos, agora só espero que este e-mail o encontre em qualquer forma. Não
aceitarei as suas desculpas de que as minhas tentativas de contacto foram parar à caixa de spam, ou que você
não reparou nelas, ou que simplesmente sente muito. 

Estou a entrar em contacto consigo para informá-lo que o Museu da Gentrificação será alvo de uma acção legal
com efeitos imediatos. Estamos cientes de que se trata de uma pequena instituição, mas a sua negligência é
inaceitável. Talvez o mundo fosse um lugar melhor se o seu museu se transformar num hotel. Recordo que
valorizamos os nossos clientes e que nos orgulhamos da responsabilidade que eles colocam nas nossas mãos
de lhes apresentar continuamente uma arte que reflicta a realidade do mundo, nos nossos quartos e espaços
comuns.

Sem mais hesitações, informamos que a vossa exposição no nosso lobby encontra-se cancelada e que
confiscámos as obras de arte e o artista. Em breve será anunciado um leilão para escoar as respectivas obras e
cobrir as despesas do seu artista, que o caro Sr. Berber parece ter-se esquecido nas nossas instalações. O
senhor será impedido de comprar ou recuperar estas peças. A administração reunirá com os nossos advogados
amanhã de manhã para decidir o destino do artista que nos enviou, em vez daquele que nós selecionamos. Além
de produzir trabalhos que não se enquadram na decoração do nosso hotel, o seu artista tem tido um
comportamento inapropriado com os membros da nossa equipa e precisa de ser constantemente relembrado dos
valores da nossa sociedade e da nossa cultura. 

Kahraman Kent

Director de Programação 
Hotel Sur Ender 

Sirinyali Mah. Lara Cad. No:189, 
Museum District, Beirut, Lebanon

Querida Alex,

Tenho tido tantas saudades tuas. Imagino como deve ter sido difícil chegar ao acordo para esta exposição no Sur
Ender, com tudo o que está acontecer no museu e no mundo. Tenho isso em muita consideração. As pessoas
daqui são muito simpáticas, toda a gente tem me feito sentir em casa. Tem sido muito inspirador até agora, e o
trabalho está a correr bastante bem. Sinto que a quantidade de material com o qual posso trabalhar é
inesgotável, tal como as histórias que se podem contar sobre a transformação deste bairro. No dia em que
cheguei deparei-me com algo super interessante,  que passou a ser o tema da exposição. As letras em metal da
sinalética original do hotel agora fazem parte do jardim. O diretor da programação chama aquilo de escultura, lol.
A questão é que o nome do hotel está escrito em maiúsculas, S U R E N D E R ... consegues imaginar?
Surrender! Não sei como não reparei nisso antes, mas tu sabes como eu adoro estas coincidências triviais. É
como se o mundo estivesse a dizer-me algo. Tão aleatório, mas ao mesmo tempo tão concreto. Kahraman ainda
não percebeu o porquê de eu estar tão entusiasmado com isto e diz que vai marcar uma videochamada contigo
para discutir os detalhes do meu trabalho.

Por outro lado, um dos empregados do bar parece gostar do meu humor. Ele até criou uma bebida chamada
"Surrender", e grita "Surrender, Surrender!" cada vez que dou um mergulho na piscina do terraço, e traz-me um

copo. Ele é querido. Disse-me que os cavalos que vagueiam na pista de corrida em baixo são todos perdedores e
que já não servem para as corridas. Parecem tão livres, presos nesse lugar, todavia sem futuro, sem
especulação. Passo os dias a observá-los da piscina com um copo na mão, trabalho durante as noites. A maior
parte das esculturas está pronta e Kahraman parece impressionado, ele disse que tinha uma proposta para mim.
Avise-me quando tiveres tempo para falarmos um pouco.

Quem me dera que estivesses aqui,
Xoxo

Surrender Surrender final dec 4 mog.pdf
6006K
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NIKOLAI NEKH

Nasceu em 1985, na Slavhansk-na-Kubani, Rússia. Atualmente vive e trabalha em Lisboa. 
Born in 1985 of Slavhansk-na-Kubani, Russia. He currently lives and Works in Lisbon.

FORMAÇÃO | EDUCATION

2012
Everybody Is an Artist, EU granted Grundtvig Workshop, Documenta 13 | Kassel, Germany

2010
Spanning the Ocean(s), Seminar of ISP of Maumaus at 29ª Bienal de São Paulo | São Paulo, Brazil
Programa de Estudos Independentes na Maumaus, Lisboa/ Independent Stydy Programme Maumaus | Lisbon, 
Portugal

2009
Licenciatura em Arte e Multimedia, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
Graduated in Art and Multimedia, at Faculty of Fine-Arts of University of Lisbon, Portugal

PRÉMIOS | PRIZES
BES Photo Revelação 2008

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | ARTISTIC RESIDENCES

2019
Ashkal Alwan | Beirut, Lebanon

2013
With Criminal Energy, Art and Crime in the 21st Century, ACC Galerie | Weimar, Germany

2011
What Happened to God? Halle14 | Leipzig, Germany

2010
La Belle Alliance (Metropole). Goethe-Institut | Lisbon, Portugal

2009
Galeria Zé dos Bois | Lisbon, Portugal

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS | SOLO EXHIBITION

2020
- Three posters for the Museum of Gentrification, curated by João Beata, Saco Azul - Mupi Gallery Project | Porto, 
Portugal

2018
- Achilles’ Heel. MNAC | Lisbon, Portugal
- gás porumdia/ gas foraday, Balcony Gallery | Lisbon, Portugal
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2016
- Silent Spring, Syntax, Lisboa | Lisbon, Portugal

2015
- Shoplifting CAN Get you Killed. A. Trindade & F. Cordeiro, Lisboa | Lisbon, Portugal

EXPOSIÇÕES COLETIVAS | GROUP EXHIBITION

2020
- Deflatable Aesthetics, presented by HAWAII - LISBON at Balcony Gallery | Lisbon, Portugal

2019 
- Cabra Cega, Curatorship Tiago Alexandre, Balcony Gallery | Lisbon, Portugal

2018
- Magic and Rituals, Museum Villa-Rot | Burgrieden, Germany

2017
- COSMO/POLÍTICA #1: A Sexta Parte do Mundo, Museu do Neo-Realismo | Vila Franca de Xira, Portugal
- New Work, Balcony | Lisbon, Portugal
- THEM OR US! Galeria Municipal do Porto | Oporto, Portugal
- Is a Bone a Stone? Museu Geológico, Lisbon / Galeria do Sol | Oporto, Portugal

2016
- Magician’s Right Hand, Futura | Prague, Czech Republic

2015
- Nocturnal Measurements and the Invisible State of Shine, Syntax | Lisbon, Portugal

2014
- With Criminal Energy – Art and Crime in the 21st Century, ACC Galerie | Wemar, Germany

2012
- Os Relatos de um Fotógrafo Famoso, Museu do Neo-Realismo | Vila Franca de Xira, Portugal

2010
- ESCAPE, Lunds konsthall | Lund, Sweden
- Lisboa como Metáfora, Galeria Quadrum | Lisbon, Portugal

2009
- Startpoint Prize 2009 | Klenová, Czech Republic

2008
- Bes Photo Revelação 2008. Museu de Serralves | Oporto, Portugal

FESTIVAIS DE CINEMA | CINEMA FESTIVALS

2019
- Meio Corte, Acoustic Geometries, City Gallery | Wellington, New Zealand
- Concordância de Marés, Corpora Aliena at IKLECTIK : ‘Dreams and Shadows’ | London, England.

2016
- Meio Corte, 13th VIS | Vienna, Austria
- Contentor Metafórico, Experiments In Cinema v11.T34 | Albuquerque, Novo Mexico, USA
- Concordância de Marés, Fokus 2016. Nikolaj Kunsthal | Copenhaga, Denmark
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2015
- Contentor Metafórico, 32nd Kassel Dokfest. | Kassel, Germany
- Concordância de Marés, 19th Jihlava IDFF | Jihlava, Czech Republic
- Concordância de Marés, KLEX | Kuala Lumpur, Malaysia
- Meio Corte, Arkipel | Jakarta, Indonesia
- Meio Corte, Experiments In Cinema v10.T36 | Albuquerque, New Mexico, USA
- Meio Corte Fokus 2015. Nikolaj Kunsthal | Copenhaga, Denmark
- Meio Corte, 21th International Short Film Week | Regensburg, Germany
- Meio Corte, Tenderflix. ICA | Londres, United Kingdom

2014
- Meio Corte, Indie Cork | Cork, Irlanda

COLEÇÕES | COLLECTION
- Fernando Figueiredo Ribeiro, Portugal
- Private collections



Nikolai Nekh

Outdoor, 2020

Fotografia: João Laia; The Smallville Hotel, Beirute, Líbano; 18/10/2019, 17:36 
Impressão jacto de tinta em lona

Edição 1+1PA
600 x 250 cm
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Nikolai Nekh

Museu da Gentrificação, 2019

Cliente: Museu da Gentrificação - proposta vencedora do concurso internacional
Arquitectura: SOLI (Beirute)

Modelo: SOLI (Beirut)

Bétula, carvalho, encaixe entre as peças verticais e horizontais
Edição única

48 x 73 x 33 cm
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Nikolai Nekh

Conceito para o Museu da Gentrificação, 2019

Fotografia da espuma de poliuretano para acondicionamento de ecrãs plasma
Impressão jacto de tinta em papel semigloss, passe-partout, vidro, moldura em madeira wengé 

Edição 3+1PA
70 x 56 cm
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Nikolai Nekh

Modelos para os expositores do Museu da Gentrificação, 2019

16 estrados em miniatura, cartão recortado a laser, balsa, esmalte acrílico mate 
Edição 3+1PA
120 x 113 cm



Nikolai Nekh

Museu da Gentrificação - Expositor B, 2020

Andaime preto e branco (2020)
Andaime desmontável, cavilhas de faia ∅  1,5 cm / 2,8 cm coladas, tubos de inox ∅  1,5 cm encaixe, 

esmalte acrílico brilhante, chapa de inox perfurada 1,5 mm R8 T11
134,5 x 102,5 x 39 cm

Fotografia de objecto #4 (2018)
Impressão jacto de tinta em papel semigloss, colagem em PVC 5mm, moldura em madeira lacada a branco

Edição 1+1PA
160 x 100 cm
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Nikolai Nekh

Museu da Gentrificação - Expositor #1, 2020

Estrado #1 (2020)
Contraplacado de bétula, corte em fresa CNC, colagem em três camadas, esmalte acrílico brilhante (NCS S 6502-B), verniz 

120 x 185 x 4 cm

Andaime laranja e azul (2020)
Andaime desmontável, cavilhas de faia ∅  1,5 cm / 2,8 cm coladas, tubos de inox ∅  1,5 cm encaixe, esmalte acrílico brilhante 

(RAL B40 / NSC S 3060-R80B), chapa de inox perfurada 1,5 mm R8 T11.
199 x 53 x 53 cm

Fotografia de objecto #8 (2019)
Impressão jacto de tinta em papel semigloss, colagem em PVC 5mm, moldura em madeira lacada a branco

Edição 1+1PA, 30 x 42 cm

Fotografia de objecto #9 (2019)
Impressão jacto de tinta em papel semigloss, colagem em PVC 5mm, moldura em madeira lacada a branco

Edição 1+1PA, 30 x 42 cm
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Nikolai Nekh

Museu da Gentrificação - Expositor #2, 2020

Estrado #2 (2020)
Contraplacado de bétula colado em três camadas, esmalte acrílico brilhante (NCS S 6502-B), verniz

121 x 164 x 4 cm

Andaime amarelo (2020)
Andaime desmontável, cavilhas de faia ∅  1,5 cm / 2,8 cm coladas, tubos de inox ∅  1,5 cm encaixe, esmalte acrílico brilhante 

(NCS S 0580-Y), chapa de inox perfurada 1,5 mm R8 T11
122,5 x 97 x 47 cm

Fotografia de objecto #6 (2018)
Impressão jacto de tinta em papel semigloss, colagem em PVC 5mm, moldura em madeira lacada a branco

Edição 1+1PA
70 x 70 cm
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Nikolai Nekh

Museu da Gentrificação - Expositor A, 2020

Andaime vermelho e azul-turquesa (2020)
Andaime desmontável, cavilhas de faia ∅  1,5 cm / 2,8 cm coladas, tubos de inox ∅  1,5 cm encaixe, esmalte acrílico brilhante 

(RAL 3029 / NCS S 0540-B30G), chapa de inox perfurada 1,5 mm R8 T11
149,5 x 99 x 68 cm

Photographed object #3 (2018) 
Inject print on semi-gloss paper, bonded on 5mm PVC, white lacquered wood frame.

Edição 1+1PA
110 x 80 cm
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