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APOIO

Yuki Jungesblut (Berlim)  é uma artista que trabalha com vários médiuns 
de investigação narrativa, fotografia, instalação e filme. A sua prática 
é um modo de pensamento perpétuo, sentindo, afirmando e duvidando, 
frequentemente envolvendo estados subdeterminados. Ela procura poten-
cialidades e casos de sobreposição entre imaginação, ficção e realidade. 
Muitos dos seus projetos em várias camadas são dedicados à exploração, 
descoberta e comunicação de espaços de pensamento, e o seu estilo livre 
e pesquisa visam combinar análise e jogo associativo com prazer estético.



Murmúrios Distantes
The Nanban Case | O Caso Nanban

Yuki Jungesblut passou 3 meses como artista em residência no  MIRA FO-
RUM. O ponto de partida para sua pesquisa foi o conceito de Nanban – 
uma palavra japonesa,  significando originalmente bárbaros sulistas, que 
mais tarde foi usada para designar os portugueses (que foram os primeiros 
europeus a chegar ao Japão) e agora tornou-se mais um sinónimo de e- 
xótico/estrangeiro/fantástico/estranho. A sua ideia era simples – explorar 
aquela terra estrangeira, chamada Portugal, tendo o Porto como seu por-
to de chamada e ouvir ecos do Japão; procurar estórias, histórias e cruza-
mentos entre países e séculos passados. Nesta exposição, ela encena a sua 
pesquisa, em construção, como um espaço mental orientado fotografica-
mente, baseando-se em observações do dia-a-dia, artefatos culturais e um 
óbvio prazer em traçar a migração de formas, padrões, motivos e ideias.

Foi há quase cinco séculos que uma tempestade trouxe um grupo de 
viajantes portugueses para as margens da ilha Tanegashima tornan-
do-os os primeiros europeus (oficialmente) a vir para o Japão. Desde 
este encontro até ao auto-isolamento do Japão sob a política de Sa-
koku, desenvolveu-se uma breve, mas vibrante história de comércio e 
intercâmbio, também conhecida como período comercial de Nanban.
 Hoje, uma das lembranças mais óbvias deste período são os biombos nan-
ban, que, produzidas no Japão para a classe mercantil da época, tão rica-
mente contam a sua própria história, um pouco fantástica, de um encontro 
– a chegada de navios negros enormes e de pessoas com vestes estranhas 
e narizes longos, chapéus pontiagudos e calças volumosas juntamente com 

mercadorias preciosas e muitos animais estranhos que são recebidos pe-
los habitantes locais com curiosidade e por  vezes um alguma apreensão.

Durante sua residência no MIRA, Yuki Jungesblut tomou o período Nan-
ban como um ponto de partida em busca de traços, imaginários e res-
sonâncias do Japão no Porto de hoje enquanto ela própria se encon-
trava de facto com uma nova terra e novas gentes. Com um interesse 
particular no quotidiano e na encenação de espaços públicos, utilizou 
o seu tempo na exploração de noções de descoberta, história, viagens, 
mar, estranho e exótico, crenças e dúvidas, constantemente navegan-
do nas fronteiras sempre mutáveis do imaginado, do real e do fictício.

A exposição assume hoje o aspeto de uma obra em progresso, de um 
conjunto que está em construção, secretamente ainda em movimento, uma 
investigação a ser continuada. Murmúrios apresenta uma seleção das mui-
tas imagens produzidas na residência, colocando-as em relação entre si 
através do prisma de um imaginário "Caso Nanban". Como num espaço 
mental, justapõe imagens que operam a um nível metafórico com notas 
fotográficas de cruzamentos culturais, combina observações sucintas do 
quotidiano com investigações fantasmáticas de pedras, rochas e cená-
rios, passeios pela botânica, uma coleção de anedotas históricas e uma 
seleção de poemas apropriados que encontrou durante a sua pesquisa, 
bem como uma gama de objetos ready-made e artefatos encontrados.


