
 
 
Mel O’Callaghan: TIME TO ACT 
Casa Museu Medeiros e Almeida 
 
Inauguração: 26 de Setembro, até 25 de Outubro 2014. 
 
Mel OʼCallaghan apresenta uma exposição individual na Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisboa, 
que considera e reanima a colecção através da performance.  
O museu é um espaço único que acolhe a excêntrica e grande colecção de António Medeiros e 
Almeida (1895-1986), no que tinha sido outrora o seu palácio e residência no centro de Lisboa.  
 
'Time to Act' é um acto em duas partes. Na noite de inauguração um grupo de performers vestidos 
de propósito para este efeito, habita e interage – sem vigilância – com a colecção do museu. A 
performance é capturada em live feed pelas câmaras CCTV do museu e projectada em grande 
formato no espaço da galeria de exposições temporárias onde a audiência poderá seguir o evento. 
As gravações da performance das câmaras CCTV e as reacções do público na noite de 
inauguração serão projectadas no espaço da galeria durante o tempo todo da exposição.  

A performance e o visionamento em tempo real relembram uma forma encenada de sublimação 
através da qual o impulso inaceitável de tocar o intocável é transformado numa acção socialmente 
aceite. Os performers, ao habitar e usar o museu e a sua colecção foram ʻautorizadosʼ de 
literalmente re-activar o que até ao momento não era permitido. Ao mesmo tempo, a audiência, ao 
seguir as imagens das CCTV, é ʻautorizadaʼ de aceder o museu através do meio transmitido no live 
feed. O efeito que resulta de 'Time to Act' poderá, potencialmente, ter a longo prazo o seguinte 
resultado: converter o impulso em comportamento aceitável. 
 
 
 
Mel OʼCallaghan 
Mel OʼCallaghan nasceu em Sydney, Austrália (1975). Ela vive em Sydney e Paris. 
Licenciou-se em Artes Visuais (1998) e Arquitectura (2001) na Universidade de Sydney. Em 2011 recebeu o 
Mestrado de Investigação em Artes Visuais, no College of Fine Arts COFA, na Universidade de NSW, Sydney, 
Austrália. 
Em 2013 é nomeada para participar na 19ª Bienal de Sydney (2014), com curadoria de Juliana Engberg, na 
qual apresenta a performance-instalação "PARADE".  
Apresenta a sua primeira exposição individual em Sydney em 1996. Em 2003 integra as Galerias Sherman, 
Sydney, Austrália, e desde então então, viajou, viveu em Berlim, Alemanha, para em 2005 integrar a Galeria 
Schleicher+Lange em Paris, onde abre o seu atelier. 
Tendo recebido ao longo da sua carreira algumas das bolsas e prémios australianos mais importantes, já 
encontrou também reconhecimento importante pelos críticos e instituições europeus. Já expôs 
individualmente num dos museus mais importantes da Australia, The Art Gallery of New South Wales, Sydney 
(2002), e já foi representada por galerias australianas reconhecidas, como a Sherman Gallery e Grantpirrie. 
Em 2007 participou na Hamsterwheel exposição, comissariada por Franz West, no Centre dʼArt Santa Monica 
CASM, Barcelona, Espanha, e no Printemps De Septembre, Les Jacobins, Toulouse, França. Expôs em 2012 
no ACCA, participando na exposição colectiva Desire Lines, comissariada por Juliana Engberg. A artista 
recebeu o New Work Recipient Grant in Established Artist Category, do Australia Council For The Arts (2006), 
e foi finalista do National Sculpture Prize da National Gallery of Australia, Canberra (2005). Foi lhe atribuído 
duas vezes um Prémio Helen Lemprière, em 2005 (National Sculpture Prize), e em 2001 (Travelling Art 
Award).  
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