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Histórias de Rostos:  
Variações Belting

Segundo o historiador de arte alemão Hans 
Belting (n. 1935), o rosto é «a primeira imagem» 
e «o ponto de fuga para o qual convergem todas 
as imagens». Algumas das mais antigas imagens 
são rostos; através deles, expomo-nos aos outros 
e estabelecemos as dinâmicas relacionais.  
A longa e rica história da representação do  
rosto nas artes revela uma busca incessante:  
a de surpreender por trás desta superfície 
mágica e animada «a superfície mais apaixo-
nante da Terra» — o eu humano. 

As suas origens entrelaçam-se com a figura 
rígida e impenetrável da máscara arcaica e as 
dimensões cultuais e sagradas que a desdobram 
e animam; a máscara funerária, ancorada na 
vontade da memória; ou a máscara do teatro 
antigo, investida de expressividade e de vida.  
As suas relações com o retrato enraízam-se  
ora numa vontade de semelhança, verdade e 
apreensão de uma personalidade ou de uma 
identidade, ora numa vontade de pôr em movi-
mento e de operar a arte performativa da 
transmutação.

No entanto, e apesar de todas as tentativas de 
capturar em imagens a essência do ser humano 
através do desenho, da estatuária, da fotografia, 
da pintura e do cinema, o rosto — entre o visível 
e o invisível, a presença e o retraimento, a fixação 
e a animação, a revelação e o apagamento —  
permanece um grande mistério.

Partindo de Faces. Uma história do rosto,  
de Hans Belting, esta exposição, concebida 
como um ensaio visual, explora as dimensões 
antropológicas e artísticas do rosto, combinando 
uma seleção de obras das coleções Berardo,  
de outros acervos nacionais e internacionais  
e de diferentes âmbitos disciplinares. Artes grá-
ficas, registos de arquivos, matérias científicas, 
formas comunicacionais e obras de arte com-
põem uma tessitura que busca exprimir —  
sem pretender esgotar — a «aventura» visual 
dos rostos.

***

Do singular ao plural, da «face» humana aos seus 
distintos «rostos», percorre-se um itinerário cujo 
ponto de partida é o ritual funerário (Sala 1), con-
siderado por Belting como a origem da imagem. 

Caminha-se depois pela gramática da fisionomia 
e das expressões, que foi concebida como uma 
capacidade de reconhecer a interioridade de 
alguém a partir do exterior (Sala 2: Fisiognomia 
e expressão). 

De seguida, é abordada a relação entre identifi-
cação, policiamento e sujeito, bem como a forma 
como esta se expressa no arquivo. Analisa-se 
também a sua ligação original com o exercício 
do poder e do controlo social, levado a cabo 
mediante a criação de um registo estatístico  
dos indivíduos. Neste contexto, a fotografia foi 
mobilizada para captar os rostos anónimos que, 
longe de a procurar, buscavam sobretudo  
resguardar-se do olhar das autoridades  
(Sala 3: Policiamento do rosto). 

Continua-se com a questão da relação entre a 
face e a máscara no contexto do colonialismo e 
da vanguarda artística (Sala 4: Máscaras mudas), 
seguindo-se a construção do retrato enquanto 
género artístico (Sala 5: Retrato, um género). 

Passa-se igualmente pela massificação mediática 
que tende a fazer desaparecer a personalidade 
num inquietante «tornar-se massa» (Sala 6: 
Media faces). 

Pelo meio, toma especial relevo o trabalho de 
Jorge Molder — a quem Hans Belting dedica  
um capítulo de Faces. Uma história do rosto —, 
no qual se aborda a questão da autorrepresen-
tação do eu, entre a distância de si e a intimidade 
consigo mesmo (Sala 7: Jorge Molder). 

A questão do arquivo reaparece na sua relação 
com a memória e também no seu desvio  
em relação à função política da identificação  
(Sala 8: Arquivo, memória).

O «final» é um eterno retorno à expressão e pro-
liferação dos rostos: uma impossibilidade de 
encerrar o assunto, um ponto de fuga vertigi-
noso no qual rosto e rostos resistem perpetua-
mente, renovando-se e escapando sempre  
a qualquer apreensão (Sala 9: Ponto de fuga: 
Guintche).
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Histories of Faces:  
Belting Variations

According to the German art historian Hans 
Belting (b. 1935), the face is “the first image”  
and the vanishing point to which all images con-
verge. Some of the oldest images depict faces; 
through them, we expose ourselves to others 
and establish our relational dynamics. The long, 
rich history of the representation of the face  
in the arts indicates an unceasing attempt to  
discover beneath this magical, animated sur-
face “the most enthralling surface on Earth”—
the human self. 

Its origins are intertwined with the rigid, unfath-
omable image of the archaic mask and the cultic, 
sacred dimensions that unfold and animate it; 
the death mask, anchored in the urge to preserve 
memories; or the mask of ancient drama, infused 
with expressiveness and life. Its connections 
with the portrait are sometimes rooted in an urge 
for similarity, for truth, for seizing a personality 
or an identity, and sometimes in a will to set in 
motion and to conduct the performative art of 
transmutation.

However, despite all the attempts to capture the 
essence of the human being in images through 
drawing, sculpture, photography, painting, and 
cinema, the face—between the visible and the 
invisible, presence and withdrawal, rigidness 
and animation, exposure and erasure—remains  
a great mystery.

Taking Hans Belting’s Face and Mask: A Double 
History as its starting point, this exhibition,  
conceived as a visual essay, delves into the 
anthropological and artistic dimensions of the 
face, combining a selection of works from  
the Berardo collections, from other national  
and international collections, and from different 
fields of knowledge. Graphic arts, archival records, 
scientific matters, means of communication,  
and works of art are all part of a thread that 
seeks to express—without meaning to exhaust—
the visual “adventure” of faces. 

***

From the singular to the plural, from the human 
“face” to its many “visages,” an itinerary is 
drawn—starting with the funerary rite, which 
Belting considers to be the origin of image 
(Room 1).

Then, one wanders along the grammar of physi-
ognomy, which was conceived as having the 
capacity to recognise the inner state of a person 
through their external appearance (Room 2: 
Physiognomy and expression).

Next, the relationship between identification, 
policing, and subject is evoked with the archive 
and its original connection to the exercise of 
power and social control through the creation of 
a statistical register of individuals. Photography 
was forced upon faces that feared such tech-
nology and preferred to escape the eye of 
authorities (Room 3: Policing the face).

Afterwards, one goes on to the question of the 
relationship between face and mask in the con-
text of colonialism and the avant-gardes (Room 4: 
Mute masks). Then comes the establishment of 
the portrait as an artistic genre (Room 5: Portrait,  
a genre). The mediatic massification that tends 
to erase personality through a disquieting  
process of “becoming mass” is also closely  
considered (Room 6: Media faces). 

Halfway through, special importance is given to 
the work of Jorge Molder—to whom Hans Belting 
dedicates a chapter in Face and Mask: A Double 
History—which deals with the issue of the repre-
sentation of the self, between one’s intimacy 
with and distance from oneself (Room 7: Jorge 
Molder). 

Along with the deviation from its original political 
function of identification, the issue of the archive 
reappears in relationship with the subject matter 
of memory (Room 8: Archive, memory).

In the “end,” one finds an eternal return to the 
expression and proliferation of faces: the impos-
sibility of bringing the matter to closure, a vertigi-
nous vanishing point where the face and faces 
perpetually resist and renew themselves, always 
exceeding one’s grasp (Room 9: Vanishing point: 
Guintche).
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No contexto da exposição, é publicada a obra de 
Hans Belting Faces. Uma história do rosto (1.ª edição 
portuguesa, trad. A. Morão, ed. KKYM, col. IMAGO). 
À venda na loja do Museu: 30 €

Hans Belting’s Faces. Uma história do rosto  
(1st Portuguese edition, trans. A. Morão, ed. KKYM / 
coll. IMAGO) will be published in the context of this 
exhibition.For sale at the Museum’s store: 30 €.

Rostos: Guia / Faces: Guide
Roteiro bilingue sobre a exposição /  
Bilingual guide of the exhibition.

Capa dura / Hardcover; 165 x 220 mm;  
92 pp.; 71 imagens / illustrations.

À venda na loja do Museu /  
For sale at the Museum’s store: 10 €.

Mecenas / 
Sponsor:

Apoio à exposição / 
Exhibition support:

Parceria curatorial e apoio /  
Curatorial partnership and support:
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