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Muito obrigada em primeiro lugar à Excelentíssima Senhora Embaixadora Florence Mangin, à 

Senhora Ministra da Cultura francesa Roselyne Bachelot, ao Governo francês, à Senhora 

Ministra da Cultura portuguesa Graça Fonseca e a todos os que vieram partilhar comigo este 

momento, neste dia. É uma grande honra receber estas insígnias, que reconhecem e promovem as 

pessoas que trabalham para e pela cultura em França e no mundo. Sinto-me agraciada, 

emocionada, agradecida. 

 

É publicamente conhecida a ligação – forte – que me une a França. Que também corresponde a 

uma relação afetiva que remonta ao dia do meu nascimento, altura em que os meus pais se 

encontravam exilados em Paris. Ao longo dos últimos 50 anos, eu cresci como mulher e como 

artista também pelas ligações que estabeleci com a França, o seu povo e a sua cultura. Tem sido 

uma relação de grande reciprocidade.  

 

A generosidade dos franceses proporcionou momentos marcantes na minha carreira. Permitiu-me 

ser a primeira mulher e a mais jovem artista a expor no Palácio de Versalhes. Deu-me a 

oportunidade de homenagear grandes mulheres francesas – Simone de Beauvoir, Simone Veil e 

Simone Signoret – em parceria com “Le Bon Marché”; de colaborar com marcas como a Dior, a 

Chanel ou a Roche Bobois; de ver a minha arte pública em permanência em Nice e em Paris, 

bem como as minhas peças integrarem as coleções Pinault e da Fundação Louis Vuitton.  

 

Foi também com grande entusiasmo que recebi a carta aberta do Centre des Monuments 

Nationaux, no contexto da Temporada Cruzada entre Portugal e França, e que comecei a 

preparar uma escultura monumental para a Capela do Castelo de Vincennes, em Paris, que irei 

inaugurar em Maio. Impressionou-me a história de outra mulher marcante que passou por ali, 

Catarina de Médicis, que após a morte do marido e rei Henrique II, levou a cabo a finalização da 

capela, contribuindo para estabelecer a ligação entre a terra e o céu. Contribuindo para nos elevar 

da nossa condição humana.  

 

A meu ver é precisamente isto que a arte faz: eleva-nos acima dos nossos horizontes, para além 

dos nossos limites. É esta a contribuição das artes e das letras. Em França, em Portugal, e no 

mundo.  

 

Merci. Merci beaucoup. 

 

 

Joana Vasconcelos 

 


