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愛德格·馬丁斯《包含無限而充滿詩意的不可能性》

EDGAR MARTINS 
A IMPOSSIBILIDADE POÉTICA 
DE CONTER O INFINITO

Este trabalho singular é o resultado de uma situação inédita: 
pela primeira vez, a agência espacial abriu portas a um olhar 
externo, investindo na relação com o grande público através 
da mediação artística.  
Nos últimos dois anos, o artista viajou por todo o mundo, 
desde o Reino Unido, Holanda, França, Alemanha, Espanha, 
Rússia, Cazaquistão e Guiana Francesa para fotografar insta-
lações classificadas como centros de teste e robótica, departa-
mentos onde se localizam simuladores espaciais, laboratórios, 
plataformas e centros de treino de astronautas e salas de mon-
tagem de satélites. 
As fotografias foram captadas com exposições bastante lon-
gas, a composição limpa e a nitidez híperrealista das imagens 
contraste com o véu de segredo e enigma que geralmente en-
cobre atividade relacionada com o espaço. 
Embora raramente acessível  ao olhar público, a tecnologia e 
as instalações que Edgar Martins fixa no seu trabalho artísti-
co ‘A Impossibilidade poética de conter o infinito’ surgem-nos 
como estranhamente familiares, facto que denota a influência 
e a importância do tema na  sociedade e na formação da nossa 
compreensão sobre a exploração espacial. 
Ao procurar entender melhor  a relação entre tempo, espaço 
e matéria, Edgar Martins contribui para o questionamento 

這一獨特作品是在前所未有的情況下完成的：是航天局首次向
外界的目光敞開大門，通過藝術家這一媒介，促進和公眾的關
係。
在過去兩年，這位藝術家在世界各地旅行，去過英國、荷蘭、
法國、德國、西班牙、俄羅斯、哈薩克和法屬圭亞那，以拍攝
各類設備，例如測試中心和機器人、放置空間模擬器的部門、
實驗室、平台、宇航員訓練中心和衛星組裝室。
這些照片是使用長時間曝光的攝影方式拍攝的，構圖簡潔、對
比鮮明而且籠罩著一層與太空活動有關的神秘面紗。
即使公眾的視線很少觸碰到愛德格·馬丁斯在該作品中所展現
的科技和設施，奇怪的是，我們卻對它們有種很熟悉的感覺，
這一事實表現出該主題在社會和我們中，形成對太空探索的認
識過程的影響力和重要性。愛德格·馬丁斯致力於更好地理解
時間、空間和物質之間的關係，還對質疑太空探索、提高科技
等在我們社會中能作出甚麼貢獻，將這些問題上升到認識論、

豪爾赫·西蒙斯   Jorge Simões 

‘A Impossibilidade Poética de Conter o Infinito’ é o mais recente trabalho do artista macaense Edgar Martins, realizado ao longo de 2012 e 2013 
nas várias instalações da European Space Agency (ESA), em nove países de três continentes. 

《包含無限而充滿詩意的不可能性》是澳門藝術家愛德格·馬丁斯最近的作品，該作品是在三個大洲裡的九個國家，以及歐洲航天局的多個空間站裡完成的。

形而上學，甚至是人類自身生成的概念高度。愛德格·馬丁斯
嚴格地提出這些問題，並進行了最偉大的記錄：80多張記錄巨
型火箭、衛星、培訓模組和人眼不可見的微觀成分。他的做法
既是描述性的也是投機性的。他的作品介於事實和虛構之間，
界限很模糊，他的照片承擔著全部意義。
相對於之前在葡萄牙古爾班基安基金會舉辦的展覽，目前科英
布拉的展覽規模更大：首次展現了與愛德格·馬丁斯有關的圖
像，一系列曾執行過重要的太空任務的歐洲航天局科學儀器，
例如羅塞塔號，火衛一，柯羅使命等。該展覽由凱薩琳·皮雷
斯策劃，還展示了該藝術家和高級宇航員讓·弗朗索瓦·科勒
沃伊的私人物品。
科英布拉大學科技學院感受到愛德格·馬丁斯的藝術作品的重
要性，所以自這些作品創作和生產起，該學院就與這一專案緊
密相聯，還與科英布拉市政府合作，在科英布拉舉辦展覽，展
覽日期至2015年1月3日。

sobre as políticas de exploração espacial, o papel crescente 
da ciência e da tecnologia na nossa sociedade e sobre a nossa 
relação com o desconhecido, tocando assim em questões mais 
amplas em torno de epistemologia, metafísica e, finalmente, 
sobre a concepção que a humanidade constrói de si mesma
O levantamento rigoroso realizado por Edgar Martins reve-
la a escala do empreendimento, talvez o maior registo desta 
natureza levado a efeito na actualidade: são mais de 80 foto-
grafias que registam desde o macro-foguete, satélites, módu-
los de formação a micro-componentes pouco visíveis ao olhar 
humano. 
A sua abordagem é tanto descritiva como especulativa. Si-
tuando-se o seu trabalho algures entre o facto e a ficção, é 
nesse lugar de ambiguidade que as suas fotografias assumem 
o seu significado pleno. 
Patente anteriormente na Fundação Calouste Gulbenkian em 
Portugal, a exposição ganha agora em Coimbra uma nova di-
mensão: apresenta, pela primeira vez associados às imagens 
de Edgar Martins, um conjunto de instrumentos científicos 
da ESA que integraram algumas das mais importantes mis-
sões ao Espaço, como sejam  a missão Rosetta, Phobos, Corot. 
Com a curadoria de Catarina Pires a mostra contará ainda 
com objectos pessoais do artista e do astronauta sénior Jean 
François Clervoy ( objectos que estiveram presentes em vá-
rias missões ao Espaço).
Sensível à importância do trabalho artístico de Edgar Mar-
tins, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra associou-se a este projecto desde o momento da sua 
criação e produção. Em parceria com a Câmara Municipal 
de Coimbra mostram a exposição em Coimbra onde ficará 
patente até dia 3 de Janeiro de 2015, na sala da cidade.

S5負載複雜 -  航天器加油海灣(蓋亞那太空中心-歐洲的太空港，
法屬圭亞那庫魯）管理無限的不可能性詩意系列，2014年 

S5 payload preparation complex – spacecraft fuelling bay 
(CSG-Europe’s Spaceport, Kourou, French Guiana) from the series 
The Poetic Impossibility to Manage the Infinite, 2014 

移動龍門架的維加發射，從下面看到（蓋亞那太空中心-歐洲的太空港，
法屬圭亞那庫魯）管理無限的不可能性詩意系列，2014年 
Mobile gantry for the Vega launcher, seen from underneath 
(CSG-Europe’s Spaceport, Kourou, French Guiana) from the series 
The Poetic Impossibility to Manage the Infinite, 2014 

太空手套（尤里·加加林宇航員培訓中心，星城，俄羅斯聯邦）
管理無限的不可能性詩意系列，2014年
Space glove (Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre, 
Star City, Russian Federation) from the series The Poetic 
Impossibility to Manage the Infinite, 2014 


