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Retratos de Timor no Museu do Oriente
"Morte e Vida Fataluku ‐
Imagens de um caderno de
campo" é o fruto do trabalho
de uma antropóloga e de um
historiador. Vai estar patente
ao público até 1 de Fevereiro.
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Uma exposição de fotografia dedicada a TimorLeste abre esta
sextafeira ao público no Museu do Oriente, em Lisboa. A
mostra reúne imagens recolhidas numa das pontas da ilha.
Partiu de um projecto de investigação científica, mas os
académicos quiseram partilhar o seu conhecimento com um
público mais vasto.

A antropóloga Susana de Matos Viegas e o historiador Rui Graça Feijó partiram para
Timor e, na ponta leste da ilha, encontraram um povo com uma língua própria, cujos
hábitos fúnebres retratam em fotografia na exposição "Morte e Vida Fataluku  Imagens
de um caderno de campo".
“Dentro do mosaico que é TimorLeste, que tem 16 ou 17 línguas, todas elas
correspondem também a algumas formas de viver um bocadinho particulares. Aquilo que
nós ressaltamos, sobretudo na primeira parte desta exposição, chamada ‘O poste e a
cruz’, este tipo de postes funerários são praticamente exclusivos desta zona”, explica
Rui Graça Feijó, investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
O historiador e antropóloga não quiseram que o seu objecto de estudo ficasse apenas no
meio académico.
Susana de Matos Viegas, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, refere que os postes funerários de Timor “são muito mais do que memória,
porque são mesmo uma espécie de trajectória para o futuro”, considerados fundamentais
para os que continuam entre os vivos.
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A exposição "Morte e Vida Fataluku  Imagens de um caderno de campo" vai estar
patente ao público até 1 de Fevereiro, no Museu do Oriente, e é um dos destaques do
programa “Ensaio Geral”, que pode ouvir pelas 23h30, na antena da Renascença.
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