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RESUMO 
 
 

A pintura de Joaquim Rodrigo surge, na sequência de dois anos de 

aprendizagem autodidata, em 1952, integrada na abstração geométrica, que então 

tinha escassos desenvolvimentos no contexto nacional. Trata-se de uma pintura 

informada pelas abstrações do Salon des Réalités Nouvelles com cores planas e 

saturadas, recortadas em formas geométricas não racionais e imbricadas umas nas 

outras. Participa, em 1954, no Iº Salão de Arte Abstrata e a partir dessa época denota 

um processo de racionalização das formas e do cromatismo que, num primeiro 

momento reduz aquelas aos elementos geométricos base e procura uma teoria da cor 

próxima de Herbin, para num segundo momento proceder a uma síntese que passa 

pela modularização do espaço da superfície pictórica e o recurso às cores primárias. 

Uma apropriação de Mondrian ocorre, para estabelecer um confronto racionalista com 

este no que respeita a divisão do espaço. A construção de uma teoria da cor própria, 

em 1959, permite atingir uma unidade autoexplicativa entre a matriz, a forma e a cor, 

característica da arte concreta. Em 1961, a sua pintura sofre uma alteração radical e as 

formas dão lugar a signos e estes organizam-se no plano de modo narrativo. A 

coexistência de estruturas abstratas, como a grelha, confere-lhes novas funções. Uma 

aproximação à pintura de outras culturas não ocidentais tem lugar de forma inédita, já 

que esta reporta a relação política entre colonizador e colonizado. As suas pinturas 

confrontam assim o interdito modernista da narrativa e afirmam-se como testemunhos 

dos conflitos políticos da vida portuguesa. A inscrição dos signos e destas narrativas 

no plano opaco da pintura rejeita a sua analogia com o campo visual natural para a 

definir como espaço votado à própria articulação dos signos. A partir de 1969, uma 

formalização estrutural da sua linguagem pictórica manifesta-se. A redução da paleta 

a quatro cores (vermelho, amarelo, branco e preto) permite que, misturadas com 

homogeneidade, definam o plano pictórico e individualmente combinadas tracem os 

signos isolados na superfície da pintura. Estes reportam-se a viagens. São formados a 

partir de perceções e do diferimento destas pela memória e da memória para a sua 

inscrição, destituindo qualquer simultaneidade entre perceção e conhecimento. As 

relações que traçam entre si não são explícitas porque cada signo constitui um 

acontecer fora de uma ordem de causas e efeitos. Uma proliferação de códigos e 
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diferentes regimes semióticos atravessa estes signos. A relação com outras culturas 

ocorre agora como uma tradução cultural, que permite destituir as dominâncias dos 

processos de significação, no quadro da própria cultura ocidental. Na medida em que 

narrativa e viagem se equivalem estes signos constituem também uma prática do 

espaço. Como processo mnemónico produzido pela pintura consignam a esta um 

arquivo. Em 1972, Joaquim Rodrigo realiza uma retrospetiva da sua pintura na SNBA 

que foi bem recebida pela crítica e permitiu compreender a relevância maior do seu 

projeto. A teorização que Joaquim Rodrigo desenvolveu preocupou-se sobretudo com 

a necessidade de reinventar o medium da pintura sem refutar de modo reativo 

convenções modernistas, mas redefinindo-as e construindo uma nova estrutura 

recursiva para a pintura. As várias redefinições do seu sistema levaram-no à 

construção de uma linguagem pictórica com um rigor semelhante ao de uma língua, 

suscetível de ser utilizada por todos e atualizada em cada realização. As pinturas 

finais, que desenvolve a partir de 1984, as únicas dentro do último sistema que 

construiu designou-as de pinturas certas. Uma nova espacialidade se manifesta numa 

colagem e metamorfose de espaços-tempos organizada pela distribuição da cor por 

áreas quantitativas. A relação com a pintura grega arcaica e com o pensamento pré-

socrático ocuparam esta fase final, como vestígios de um imemorial sempre 

procurado e desaparecido a cada realização. A última pintura é realizada em 1990 e 

um projeto para um painel de azulejos em 1995.   
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ABSTRACT 

 
 

After two years of self-taught, Joaquim Rodrigo’s painting come up to the 

forefront in 1952, engaged in the geometric abstraction trend that had just a few 

developments in the Portuguese context. He based his painting on the abstraction 

movements from the Salon des Réalités Nouvelles. The flat colours, cropped in non-

rational geometrical forms overlapping each other characterize his first works. In 

1954, he participates in the Ist Abstract Art Exhibition, and from that period on a 

process of rationalization of form and chromaticism took place. In a first moment, the 

forms were reduced to basic geometric elements he searched a colour theory nearby 

Herbin, then in a second moment he proceeded to a synthesis based on a 

modularization of pictorial surface with recourse to primary colours. The 

appropriation he does of Mondrian aims to provide a rationalist confrontation with 

this painter, regarding questions related to the division of space. In 1959, Joaquim 

Rodrigo constructs his own theory of colour that allows him to build a self-

explanatory unity formed by surface, form and colour, characteristic of concrete art. 

However his painting suffers a radical twist, in 1961. Forms give way to signs and 

these organize in a narrative over the pictorial plane. The coexistence of these new 

elements with abstract structures, as the grid, confers on them new functions. Also an 

approach to the painting of non-Western cultures manifests in a new way, once that it 

reports the political relation between colonizer and colonized. These new paintings 

also confront the modernist interdict of narrative and claim themselves as testimonies 

of the political conflicts of the Portuguese life. The inscription of signs and its 

narratives in the surface’s opacity of painting rejects any analogy with the naturalist 

visual field in order to define painting’s surface as a space intended for the 

articulation of signs. From 1969 on a structural formalization of his own pictorial 

language reveals itself as his main task. The reduction of the palette to four colours 

(red, yellow, white and black) enables their mixture to define the pictorial surface and 

each one individually combined permit to trace the signs. These ones isolated in the 

surface are related to journeys. They are constituted from perceptions and their 

deferral by memory and from memory to its inscription in a process that dismisses 
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any possible simultaneity between perception and knowledge. The relations 

established among signs are not explicit as each one is an event out of any order of 

causes and effects. A proliferation of codes and different semiotic regimes goes 

through them. The relationship with other cultures these signs manifest know is also a 

cultural translation that deprives any kind of dominance in the signification process as 

it happens in the framework of the Western culture. In that narrative and journey are 

equivalent, these signs constitute a practice of space. As a mnemonic process 

produced by painting, they consign it in an archive. In 1972, Joaquim Rodrigo 

organizes a retrospective exhibition of his own work at SNBA, which was well 

received by the critique and provided the understanding of the major relevance of his 

project. Joaquim Rodrigo developed a theoretical thought mainly concerned with the 

need to reinvent the medium of painting without rebutting modernist conventions on a 

reactive basis, but resetting them and building a new recursive structure for painting. 

The several redefinitions of his system brought him to build a pictorial language with 

a similar rigor of an idiom (langue), susceptible of everybody’s use and actualized in 

each performance. The final paintings, he develops from 1984 on, the only few 

integrated in the last theoretical system he had built, were designated as the right 

paintings. A new spatiality is declared as a collage and a metamorphosis of several 

space-times organized by the distribution of colour through quantitative areas. The 

relationship with archaic Greek painting and with pre-Socratic thought occupied him 

in that final stage, as traces of an immemorial always searched and vanished at each 

achievement. His last painting was executed in 1990 and a project for a wall in 1995.   

 

 

 

KEY WORDS: 

Form, colour, composition, grid, sign, structure, language, perception, 

memory, medium, painting, Joaquim Rodrigo 

  

 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
ÍNDICE 
 
 
NOTA PRÉVIA                                                                                      13 

 

INTRODUÇÃO         15 

 

CAPÍTULO I  A pintura: o fenómeno e a construção    33 

  

A possibilidade de uma experiência artística     35 

Uma paisagem e as margens do neorrealismo    40  

Partir do modernismo, ano zero      46 

Um segundo passo, agora de cá para lá     54 

O presente encontrado        64 

a) A situação internacional      65 

b) A situação em Portugal      77 

 A geometria irregular        82 

Arte não figurativa, não objetiva      91 

Um intervalo ruidoso        99 

Um marco para uma vanguarda da pintura portuguesa            104

 “Conheci o modulor de Corbusier em 22.9.1955”             109 

Uma “tortura a óleo”                 115 

Nem Mondrian, nem mondrião, por uma racionalidade sistemática           124 

A «total» diversidade na unidade e a unidade na «total» diversidade  

reencontradas                 135 

 

CAPÍTULO II  Painting of a political decade               149 

 

Uma geometria à mão levantada               151 

Entre duas margens (novamente de lá para cá): primeiro encontro  

com Joaquín Torres-García, um modernismo outro            158 

A linha, o signo e... Paul Klee                168 

A emergência da narrativa                175 



 12 

Testemunhos da pintura de uma década política             179 

 Modernismo e colonialismo               180 

O testemunho e a significação     193 

Pintura e memória cinematográfica      200 

A pintura aborígene australiana      202 

Anos 60, anos de rutura       208 

Rauschenberg, Alan Davie, uma viagem a Londres e outras   228 

Considerações sobre Joaquim Rodrigo e a década de 1960   237 

 

CAPÍTULO III  Memória, inscrição, sistema, percurso    241 

  

 Uma cartografia de viagens       243 

 Monocromático e narrativa       247 

 I – Redefinição da pintura: a pintura quioca e a tradução cultural  252  

 II – Redefinição da pintura: novo encontro com Torres-García  260 

Perceção, sistema, inscrição       267 

 Visualidade, linguagem e reversibilidade    270 

 O sistema        274 

 A inscrição        278 

O acontecer         283 

Os regimes de signos        285 

A prática do espaço e a imagem heterotópica     293

 Um arquivo         300 

Anos 70: participação e diferença      304 

A reinvenção do medium       320 

Post-scriptum         329 

 

CAPÍTULO.IV  Os anos, milhões de noites, quinze noites: teoria e pintura  333 

 

O Complementarismo em Pintura      335 

O imemorial e as pinturas certas      364 

O envoy de novas décadas       374 

 

CONCLUSÃO          383 



 13 
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NOTA PRÉVIA: 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida a partir de um ensaio realizado em 1999 com 

o título Tempo e Inscrição e publicado com o Catálogo Raisonné de Joaquim 

Rodrigo. Algumas frases ou parágrafos, cujas ideias se revelaram significativas ao 

longo deste período, que medeia ambas as realizações, foram integrados no corpo 

desta dissertação e explicitamente indicadas como tal. Algumas perspetivas são 

semelhantes e muitas outras, a maioria, procuram construir outros desenvolvimentos 

com consequências inovadoras, que resultam numa nova tese sobre a obra de Joaquim 

Rodrigo e de que a inicial é um importante contributo parcial. Por estas razões, muitas 

das fontes historiográficas e citações foram conservadas no presente texto.  

O sistema utilizado para a fichagem bibliográfica é semelhante ao estilo APA, 

embora a data de cada publicação seja introduzida no final. Por nossa opção, as regras 

de citação no texto deste estilo não foram utilizadas e assim houve sempre lugar a 

nota de rodapé, com a respetiva ficha simplificada depois da sua primeira citação e 

quando outras citações referentes a outras obras foram interpoladas. Nestes casos é 

apenas referido o autor, o título da obra e a página. Todas as citações de língua 

estrangeira foram por nós traduzidas do original e os itálicos mantidos, quando foi o 

caso, pelo que esta referência foi dispensada das notas de rodapé. 

Acompanha esta dissertação um Anexo com o Catálogo Raisonné da pintura 

de Joaquim Rodrigo, pelo que todas as referências às suas pinturas aí deverão ser 

consultadas. A opção seguida no texto da dissertação foi a de referir as pinturas pelo 

seu título e data, elementos que as permitem identificar com facilidade. No caso das 

pinturas iniciais sem título, foi acrescentado além da data o número do catálogo 

raisonné.  

Esta dissertação foi redigida segundo as novas regras ortográficas definidas 

pelo acordo de 1990 em vigor. 
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Esta dissertação consiste num estudo compreensivo sobre a obra de Joaquim 

Rodrigo, pretende demonstrar como realizou um projeto modernista atualizado e 

quase sempre vago em Portugal, reformulou os interditos da pintura moderna e a 

transformou numa linguagem narrativa sobre o mundo como testemunho e dela soube 

tirar consequências para uma nova formalização estrutural das suas convenções que 

possibilitou uma contínua reinvenção da própria pintura. O seu percurso tornou-se por 

isso singular no quadro da história da arte ocidental do século XX. Apesar de uma 

receção crítica ímpar no curso do seu desenvolvimento, ao longo de quatro décadas, 

significativa das múltiplas possibilidades interpretativas que cada perspetiva e geração 

encontrou nesta pintura, ela não foi ainda confrontada na sua totalidade com a história 

da arte nacional e internacional, onde ganham relevância as especificidades dos seus 

posicionamentos mesmo quando estes parecem arredados das problemáticas 

dominantes. O maior desafio que se coloca a este estudo será o de construir, a partir 

da interpretação que realiza das referidas questões, uma arqueologia das 

problemáticas mais significativas que hoje se colocam às possibilidades da realização 

de uma redefinição da pintura. 

 

A obra de Joaquim Rodrigo, produzida entre 1950 e 1990, apresenta uma 

ampla produção pictórica. Foi realizada em Portugal com um conhecimento das 

realidades internacionais, que lhe serviram de referências e pontos de articulação para 

o seu desenvolvimento, pelo menos durante uma década e meia, já que o percurso por 

onde envereda a partir daí convoca gradualmente novas referências internacionais, 

estas reportáveis a alteridades culturais e por fim a uma antiguidade clássica. A 

reflexão que desenvolveu e publicou, sobretudo durante a última década em 

consideração, cada vez com maior frequência, constitui uma outra componente da sua 

obra, que lhe é complementar e se apresenta também como um necessário objeto de 

estudo desta dissertação. Uma atualização do catálogo raisonné de Joaquim Rodrigo, 

publicado em 1999, constitui um anexo a este estudo. Nele se reúnem todas as 

pinturas realizadas sobre tela ou platex e também a produção mais significativa sobre 

papel, ainda que esta se tenha concentrado maioritariamente numa fase de 

aprendizagem autodidata e compreenda muitos mais exemplos que os integrados 
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neste catálogo. Todavia estes trabalhos devem sempre ser entendidos como exercícios 

de uma aprendizagem autodidata ou como experiência e estudo para a pintura 

posteriormente realizada. A apresentação de cada pintura é composta por uma ficha 

técnica relativa aos seus suportes e que depois de estudos ulteriores foi em vários 

casos reformulada. Desta ficha constam ainda os historiais de proveniências, de 

exposições e bibliográfico exaustivos e que também foram objeto de atualização sobre 

o que ocorreu entre 1999 e 2013. O catálogo raisonné serve assim de referência e 

suporte imagético aos conteúdos desta dissertação. Também uma biografia, 

ligeiramente reformulada relativamente àquela que em 1999 foi publicada, se 

acrescentou a este anexo. Para além do corpus de pinturas e textos que encontram no 

nome Joaquim Rodrigo a sua função unificadora, nesta fotobiografia podem-se 

consultar outras séries relativas aos episódios vivenciados dentro e fora da moldura do 

mundo da arte, mas que com ele se relacionam e não deixam de se implicar das mais 

variadas maneiras. Este estudo integra-se no campo disciplinar da história da arte, 

pelo que os aspetos de natureza estritamente técnica e estrutura física da pintura não 

foram integrados nas suas análises.  

 

Um dos objetivos principais deste estudo consiste no aprofundamento do 

conhecimento dos diferentes posicionamentos que a obra de Joaquim Rodrigo 

experimenta durante os seus quarenta anos de atividade e da respetiva pertinência nos 

diferentes quadros históricos pelos quais a sua produção se distribui. Outro objetivo, 

decorrente do anterior, consiste na análise das transições entre estas fases. Procurar o 

que em cada uma delas trabalha impercetível ou secretamente para supor a sua 

transformação, sem que isso mitigue a manifestação das suas ruturas; levar a 

experiência de cada fase a uma articulação com um determinado horizonte artístico e 

definido na história da arte e nessa relação detetar a diferença que a pintura de 

Joaquim Rodrigo estabelece e como ela participa na reformulação de uma nova fase, 

permitirá dar a compreender a profundidade e o empenho do seu projeto pouco 

comum na história da arte portuguesa. Um terceiro objetivo será o de demonstrar 

como o projeto de pintura de Joaquim Rodrigo assume um tão elevado grau de 

singularidade, sobretudo a partir do final da sua primeira década, que a relevância da 

sua obra realizada daí em diante assume uma dimensão internacional e com a qual 

também tem de ser articulada e considerada. Se a maioria das produções artísticas do 

século XX português confinaram os seus horizontes a uma vaga informação 
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internacional, com a qual construíram no seu país variações sustentadas por reflexões 

ou produções assimiladas com maior ou menor profundidade e consequência, torna-se 

fundamental para este estudo demonstrar como Joaquim Rodrigo construiu um 

sistema próprio e uma reflexão singular cujos resultados determinam uma pertinência 

da sua pintura num plano mais geral, o da história da arte ocidental. Um quarto 

objetivo deste estudo será o de demonstrar como algumas das questões que a pintura 

de Joaquim Rodrigo desenvolveu se integram em paradigmas que têm no nosso 

presente da reflexão e prática artísticas novos desenvolvimentos. Esta arqueologia 

permitirá entender alguns aspetos da pintura de Joaquim Rodrigo, nomeadamente o 

diálogo que estabelece com o outro cultural enquanto testemunho pictórico que 

suspende um interdito ou a reinvenção que faz das convenções da própria pintura, 

como parte de uma genealogia de determinadas problemáticas configuradoras do 

presente. Ver nas suas propostas a nossa antiguidade será um verdadeiro contributo 

para a atualização do seu conhecimento e pertinência do estudo. 

 

A riqueza maior de uma obra reside nas diferentes interpretações que suscita a 

sua eficiência histórica. O caso de Joaquim Rodrigo é especialmente significativo de 

uma continuada atenção por parte da crítica de arte ao longo do seu percurso. Assim 

as diversas gerações de críticos que se foram revelando em cada década, com os mais 

variados pontos de vista e reflexões enquadradas em diferentes momentos históricos, 

convergiram no interesse que a sua pintura suscitou e realizaram leituras que deram a 

conhecer as suas fases, muitas vezes posicionando-as no quadro dos confrontos de 

perspetivas e entendimentos que configuraram um determinado presente. O seu 

conjunto forma um caleidoscópio significativo mas excessivamente fragmentado para 

uma visão global e, de resto, o papel da crítica não é o de fornecer apreciações 

completas de cada obra e integrá-la historicamente num quadro, mas o de no curso da 

efemeridade das manifestações do quotidiano encontrar sinais e interpretações que 

ajudam a compreender o seu movimento e as suas tensões. As críticas são assim um 

significativo material para a elaboração de uma aproximação histórica, que 

necessariamente implica uma visão de conjunto da obra, ainda que esta possa ser 

objeto de uma divisão e integração parcial em diferentes campos problemáticos, 

também eles considerados num sentido mais alargado e enquadrados num dado 

período. Este problema é tanto mais pertinente quanto uma obra de um artista, como é 

o caso da de Joaquim Rodrigo com a abstração e a neofiguração, pode apresentar 
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fases muito distintas que se integram em diferentes períodos e em cada um deles 

desenvolvem relações e problematizações muito diferenciadas e específicas. Esta 

questão tem sido prejudicial para a compreensão da totalidade nas análises 

historiográficas sobre a obra de Joaquim Rodrigo. Geralmente o que ocorre se a 

perspetiva do historiador é a referencia à globalidade da pintura de Joaquim Rodrigo 

esta centra-se no período de emergência da neofiguração e a abstração é referida de 

forma sucinta deixando por conhecer e analisar o trabalho de uma década que, como 

argumentaremos nesta dissertação, tem uma importância maior na definição dos 

caminhos da arte abstrata em Portugal. Por outro lado, como ocorreu com o estudo 

monumental de José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XX1, por razões 

metodológicas relativas à sua periodização, o limite de 1960 veio deixar a emergência 

da neofiguração como situação referenciada mas carecendo de enfoque mais 

desenvolvido. Para além destes problemas com as metodologias dos estudos 

historiográficos da obra de Joaquim Rodrigo e com as características da função autor 

e a sua homogeneidade, que as referidas diferenças no seio da obra põem em causa, a 

eleição de um período da sua pintura por um juízo de valor, com que a história 

também se faz, tem privilegiado uma abordagem centrada na sua pertinência para um 

determinado período histórico. Os outros aspetos que à luz de diferentes perspetivas 

são de igual relevância ficam assim reduzidos ou quando não mesmo apagados. Nas 

narrativas que a maioria das histórias da arte mais recentemente editadas traçam a sua 

pintura é entendida como um agente protagonista da alteração que em 1961 ocorre nas 

práticas pictóricas em Portugal e dá origem à neofiguração. Ficam assim por conhecer 

a abstração geométrica e os seus desenvolvimentos concretistas que na sua pintura 

atingem um expoente máximo em Portugal como será demonstrado nesta dissertação. 

Também a reformulação e sistematização que a sua linguagem pictórica sofre na 

década de 1970 é pouco referida. A sua teorização e invenção de uma teoria da cor, a 

única que ocorreu em Portugal no século XX, se queda numa vaga referência. A 

pintura de Joaquim Rodrigo foi também objeto de estudos monográficos e o que lhe 

dedicou José-Augusto França, em 1988, Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo»2, 

estrutura uma primeira leitura de conjunto da sua obra e onde pela primeira vez todas 
                                                        
1 A sua primeira edição é de 1974 e uma revisão é realizada em 1984, embora os critérios cronológicos 

se mantenham por razões metodológicas explanadas pelo seu autor. 
2 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo». Porto: Edições Galeria Nasoni, 

1988. 
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as fases da pintura são objeto de estudo por um dos seus mais atentos críticos, bem 

como a teorização que Joaquim Rodrigo publicou em O Complementarismo em 

Pintura3. A reflexão centrada quase exclusivamente nas dinâmicas internas da sua 

pintura e nos seus resultados permite entender a complexa unidade da obra e 

diferencia-se das outras do mesmo autor precisamente por estabelecer as referencias à 

exterioridade da obra apenas por situações pontuais suscitadas por cada pintura ou 

reflexão. Uma descodificação das pinturas realizadas entre 1961 e 1965, onde a 

problemática política invadiu o seu campo referencial, revela-se pela primeira vez na 

sua globalidade. As referências culturais mais relevantes e que orientaram as 

inflexões da pintura de Joaquim Rodrigo encontram-se todas elas descritas. No 

entanto a integração nas dinâmicas da história da arte portuguesa ou relação entre as 

diferentes fases é necessariamente remetida para esse domínio, onde o autor havia já 

desenvolvido os mais relevantes enquadramentos. O estudo de José-Augusto França é 

assim o texto objetivo, conciso e estruturante para o conhecimento da obra de 

Joaquim Rodrigo e para outros desenvolvimentos. Mas Joaquim Rodrigo foi um dos 

pintores que, no Portugal do século XX, mais se interpretou e explicou. Os seus livros 

O Complementarismo em Pintura e Pintar Certo são importantes teorizações sobre a 

sua pintura e constituem, sobretudo o primeiro, importantes modelos explicativos, 

todavia a natural perspetiva endógena coloca-os num outro plano. Ambos foram 

escritos como uma explanação e fundamentação da teoria que organiza o sistema da 

sua pintura. O seu propósito é explicativo e especulativo pelo que devem ser 

entendidos como parte integrante da obra de Joaquim Rodrigo. A análise desta 

componente teórica é fundamental para uma compreensão efetiva da sua pintura, no 

entanto uma interpretação estritamente conduzida pela própria teoria careceria de um 

ponto de vista articulado num sistema de diferenças com que qualquer interpretação 

se realiza, independentemente do campo disciplinar. Uma leitura interpretativa do 

próprio sistema, que necessariamente deve ser estudado para lá da sua autorreflexão, é 

também ela esclarecedora do percurso de Joaquim Rodrigo e permite posicionar 

determinadas conceções e atitudes no sistema da história da arte, tal como acontece 

com o trabalho teórico de muitos pintores como Kandinsky, Klee, Joaquín Torres-

García entre outros. O Pintar Certo define de modo sistemático e sintético a teoria 

que preside à pintura certa iniciada em 1984. Não existe qualquer narrativa sobre o 

                                                        
3 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura. Lisboa: Livros Horizonte, 1982. 
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desenvolvimento e descoberta da pintura através das fases prévias como acontecia 

com O Complementarismo em Pintura. 

Todavia este não se cinge a essa dimensão teórica e apresenta um primeiro 

esboço de um catálogo raisonné do próprio Joaquim Rodrigo. A sua sistematização é 

ímpar na história da pintura portuguesa do século XX, o que forneceu um completo 

conhecimento visual da sua pintura até 1982. Em 1999 por ocasião de uma 

retrospetiva da sua pintura no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do 

Chiado, em Lisboa, demos início, com María Jesús Ávila, a um estudo de que esta 

dissertação é o seu desenvolvimento e atualização. Foi assim publicado o primeiro 

catálogo raisonné realizado em Portugal sobre um artista português4. A totalidade da 

sua obra, com exceção de estudos sobre papel, foi reproduzida a cores, cada pintura 

foi objeto de uma investigação do historial da sua proveniência, expositivo e 

bibliográfico, com informações tão detalhadas quanto todos os autores e textos que 

referenciam a pintura em análise, bem como as suas reproduções e o tipo destas. 

Também para essa 1ª edição do catálogo raisonné de Joaquim Rodrigo foram 

realizadas sinopses individuais para cada pintura. Agnés Le Gac realizou um primeiro 

estudo sobre os problemas de conservação das pinturas de Joaquim Rodrigo e o 

reconhecimento dos suportes da sua pintura. Posteriormente neste domínio novos 

trabalhos foram realizados, nomeadamente a dissertação de doutoramento de Joana 

Lia Ferreira sobre as ligações dos polímeros nas pinturas a vinílico5. Esta investigação 

permitiu concluir de forma objetiva e científica que a data do início da utilização do 

vinílico nas suas pinturas é de 1961 e que a maioria das anteriores a que haviam sido 

atribuídos outros suportes, como têmperas, depois de análises laboratoriais se 

revelaram óleos. Uma nova classificação dos suportes das pinturas é agora 

estabelecida, na revisão do catálogo raisonné (Anexo) com base nestes critérios. 

Também para o catálogo raisonné, José-Augusto França escreveu um pequeno ensaio 

intitulado “Verificação do cinzento na pintura de Joaquim Rodrigo”, onde tem lugar a 

sua análise da fase final de Joaquim Rodrigo que não podia constar ainda da sua 

                                                        
4 LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo. Catálogo Raisonné. Lisboa: Museu do 

Chiado, 1999. 
5 FERREIRA, Joana Lia Antunes — Liaisons Dangereuses, Conservation of Modern and 

Contemporary Art: a study of the synthetic binding media in Portugal. Dissertação de doutoramento 

em Ciências da Conservação, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

2010. 
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monografia escrita em 1984 e publicada posteriormente. A ênfase é dada à 

possibilidade de uma quinta cor no novo sistema de Joaquim Rodrigo. O ensaio 

“Tempo e Inscrição”6, que escrevemos para este catálogo raisonné, procedeu a uma 

análise detalhada da totalidade da obra de Joaquim Rodrigo e interpretou-a a partir de 

uma distância temporal que procurou nesse dado encontrar relações com o presente da 

reflexão historiográfica numa assumida orientação pós-estruturalista. A valorização 

da singularidade desta pintura no contexto nacional e as suas relações pioneiras com 

algumas das problemáticas da história da arte ocidental mais recente, como a 

sistematização da abstração, o valor do signo enquanto inscrição ou a discursividade 

pós-colonial, constituem um novo enfoque sobre a pintura de Joaquim Rodrigo, que a 

integra nas várias problemáticas com que a história da arte então se redefinia. 

 

No entanto muitos aspetos ficaram por abordar ou aprofundar, outros por 

relacionar entre si e a distância de uma década e meia que separa a presente 

dissertação do referido ensaio permitirá rever o enquadramento da obra de Joaquim 

Rodrigo e dar-lhe um posicionamento mais definido. Deverá experimentá-la nos seus 

pressupostos e nas respetivas implicações, detetar e analisar as referências com que 

faz sistema e qual a sua pertinência e sobretudo compreender o seu papel no 

desenvolvimento de problematizações tão diversas e significativas durante o período 

histórico de profundas ruturas e mudanças de referências que a sua obra atravessa. No 

entanto esta tarefa seria ainda assim insuficiente face à complexidade da pintura de 

Joaquim Rodrigo e à forma como continua a interpelar-nos noutro século. O facto é 

que muitas das problemáticas que a sua pintura experimenta se constituem em 

estádios anteriores de alguns paradigmas que são hoje manifestos ou apenas começam 

a sê-lo nas práticas artísticas e na reflexão da própria história da arte.  

Para tal esta dissertação organiza-se em quatro momentos que versam de 

modo aproximado as quatro décadas da sua produção artística e que correspondem a 

diferentes fases da sua pintura. No primeiro capítulo, intitulado “Pintura: o fenómeno 

e a construção”, procurar-se-á descrever e analisar a descoberta da pintura por parte 

do engenheiro agrónomo Joaquim Rodrigo, a curiosidade profunda que a acompanha 

e como ela requer um conhecimento racional, que se transforma num projeto artístico. 

                                                        
6 Este ensaio foi objeto de publicação em livro individual em língua inglesa. LAPA, Pedro — Time and 

Inscription. Lisboa: IPM/Museu do Chiado, 2000. 
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As referências colhidas numa informação atualizada sobre os caminhos da arte 

moderna deverão constituir uma análise a extrair da interpretação dos seus exercícios 

pictóricos e assim demonstrar como a sua aprendizagem autodidata foi a experiência 

de um percurso pela história recente, ainda que desfasado do seu presente. Pretende-

se assim provar que esta trajetória colocou Joaquim Rodrigo ciente das questões 

estruturantes das primeiras vanguardas e ao contrário de muitos dos seus colegas da 

terceira geração modernista não repetiu involuntariamente, no momento sequente a 

este, soluções experimentadas há muito. A procura de uma racionalidade para a 

pintura dirige a sua atenção para que referências? É um estudo sobre o panorama da 

arte abstrata da década de 1950, especialmente revelada em Paris e em particular no 

Salon des Réalités Nouvelles frequentemente visitado por Joaquim Rodrigo, que será 

relevante realizar para se compreender as matrizes que orientam a sua pintura abstrata 

a partir de 1952. De que forma estas suas realizações são já significativas e 

participantes na história da abstração em Portugal terá de ser demonstrado. As 

transformações por que a sua pintura passa nesses anos assumem uma articulação 

com referentes específicos e já não gerais, quais as suas fontes informativas e que 

reflexões elas lhe suscitam para o desenvolvimento da síntese que empreende? Como 

opera a redução da pintura a formas geométricas básicas? Que teorias da cor orientam 

a sua pintura? Como é que a forma matricial da pintura condiciona os seus elementos 

formais? Através destas questões alguns trabalhos ímpares são realizados, qual a sua 

posteridade para uma pintura de vanguarda nessa década em Portugal? A introdução 

da modularização e as suas implicações no conceito de composição a partir de meados 

da década revelam-se determinantes para uma nova conceção da abstração geométrica 

e que é o concretismo. De que forma Joaquim Rodrigo foi o único pintor abstrato no 

seu país a enveredar por esta via? A quase sempre mal interpretada relação com 

Mondrian como significa ela um confronto nos seus próprios termos e não uma 

influência, como de forma leviana ainda é por vezes referida? E quais são os 

pressupostos materialistas que Joaquim Rodrigo traz para este confronto? A procura 

da unidade entre matriz-forma-cor que a partir de final da década orienta a sua pintura 

leva-o à construção de uma nova teoria da cor. A realização desta unidade e a 

substituição de uma composição sensitiva por uma estrutura matemática de divisão de 

espaço traz importantes implicações que importa analisar e demonstrar como elas 

colocam a sua pintura a par dos mais relevantes desenvolvimentos concretistas 

internacionais em 1960 e por isso realiza em Portugal o projeto modernista. A 
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contínua variação e desenvolvimento de uma questão para outra neste processo 

inicialmente de aprendizagem, posteriormente de racionalização e síntese, em que os 

tempos de cada experimentação definem séries e se sucedem com um ritmo intenso, 

implica uma abordagem diacrónica desta década, embora cada momento seja objeto 

de relação e articulação com um quadro de referências que define uma sincronia, onde 

a descrição e análise destes aspetos tem lugar. 

O segundo capítulo intitulado Painting of a political decade — de óbvia 

referência a uma pintura de semelhante título, realizada em 1965 — analisará a 

produção realizada entre 1961 e 1969. A transição de década consiste num momento 

capital na obra de Joaquim Rodrigo e como se demonstrará no próprio curso da 

história da arte ocidental e do próprio pensamento. Para se entender a passagem da 

abstração para o figural ou a neofiguração, como se lhe queira chamar, não é 

suficiente aceitar a explicação de Joaquim Rodrigo, ainda que esta seja 

profundamente sugestiva. É então uma análise da transformação da forma em signo 

que importa realizar e encontrar a sua genealogia na prática pictórica de Joaquim 

Rodrigo. Esta transformação comporta outras profundas alterações que implicam os 

movimentos da linha na geração das formas e figuras, a relação dos signos produtora 

de uma narrativa, a redefinição de alguns elementos característicos de outra conceção 

pictórica, como seja a grelha ortogonal e as novas funções de que é investida e ainda 

uma primeira atenção à diversidade de códigos. Novas referências suscetíveis de 

articulação, como Paul Klee ou Torres-García, emergem neste processo, mas de que 

modo elas são parciais e a assimilação que Joaquim Rodrigo delas faz se diferencia 

será descrita. O modo como a introdução de uma dimensão narrativa proscrita pelo 

modernismo leva a pintura de interdito em interdito para a constituir como um 

discurso sobre o que não é suposto implicar-se transforma-a num testemunho. Quais 

são as formas desse testemunho? Como esta pintura pode reportar um estado do 

mundo e do país sob uma ditadura? A partir do interesse pela pintura de outras 

culturas não ocidentais importa analisar que tipo de relação a pintura de Joaquim 

Rodrigo estabelece com estas mesmas culturas. De que forma a sua relação difere da 

apropriação formal que o modernismo fez destas culturas? A análise da consciência 

crítica da relação entre colonizado e colonizador patenteada na sua pintura deste 

período fornece uma importante alteração deste paradigma de relação entre arte 

moderna e a designada arte “primitiva” e que deverá ser considerada pelo traço de 

pertinência que introduz e a faz participar no paradigma dos discursos pós-coloniais. 
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A estrutura mnemónica que a sua pintura passa a convocar ocorre através da 

transformação de que elementos da pintura? De que reformulações são objeto estes 

elementos e como os poderemos considerar relativamente aos anteriores pressupostos 

modernistas permitirá perceber nesta pintura de Joaquim Rodrigo uma nova conceção 

do espaço pictórico que rompe definitivamente com a espacialidade cubista ou a do 

color field. Como podemos então entender esta nova conceção de espaço da sua 

pintura, a que referências se liga e que conceito lhe dá definição constituirá o perfil da 

sua pintura para então se poder refletir sobre as relações com os novos 

desenvolvimentos que a arte portuguesa manifesta nesta década. Com esta análise 

deverá tornar-se também mais claro quais são as proximidades e distâncias desta 

pintura relativamente ao contexto e como se esboça a partir daqui uma profunda 

irredutibilidade a uma lógica de efeito unilateral, demasiado presente na arte 

portuguesa do século XX e a construção de uma singularidade efetiva. Este período 

da pintura de Joaquim Rodrigo apresenta assim duas grandes séries, uma votada a 

uma problematização política e outra que dá início às viagens. A diversidade de 

questões, do seu mapeamento e da sua abordagem implica uma identificação e divisão 

destas como metodologia da sua interpretação, o que não significa que a sua 

coexistência numa mesma pintura, série ou conjunto de pinturas agrupadas neste 

capítulo não ocorra, de facto cada pintura implica esta complexidade de questões. A 

sua análise deverá então proceder a um corte sincrónico capaz de dar conta desta 

complexidade manifesta e desvalorizar a ênfase na diacronia que era suscitada pelo 

capítulo anterior. 

O terceiro capítulo intitulado “Memória, inscrição, sistema, percurso” leva 

esta questão a fundo, porquanto o período sobre o qual se debruça inicia-se em 1969 e 

estende-se a 1982. As variações são mínimas para uma observação que não implique 

a teoria do próprio Joaquim Rodrigo, no entanto significativas para quem possuir o 

seu conhecimento. Neste período Joaquim Rodrigo procede a uma formalização 

estrutural da sua linguagem pelo que a análise sincrónica desta fase será relevante, de 

forma a dissecar a redefinição das diversas componentes dos elementos pictóricos. 

Importa para isso perceber numa primeira fase quais as relações que estes elementos 

mantêm com a sua herança modernista e como a modificam através de uma leitura 

crítica das teleologias desta; como pode então ser encarada uma prática da tradução 

cultural sem que esta se torne uma relação homóloga da estrutura que liga colonizador 

a colonizado; como as proximidades com Torres-García sugeridas na década anterior 
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se constituem agora num processo de raspagem da metafísica e constituem parte de 

um novo sistema por oposição. Numa segunda fase é a própria estrutura da linguagem 

pictórica que deverá ser analisada na riqueza da sua complexidade. A relação entre 

perceção e memória, que tinha levado à emergência do signo deverá a partir das 

indicações teóricas de Joaquim Rodrigo ser interpretada e relacionada com o 

pensamento seu contemporâneo que procedeu a uma desconstrução de alguns 

pressupostos da fenomenologia. Uma abordagem preliminar ao sistema teorizado por 

Joaquim Rodrigo tornar-se-á necessária de forma a estabelecer a organização de cada 

elemento em função dos problemas anteriormente abordados e a respetiva 

composição no plano. A ausência de relações diretas entre os signos inscritos no 

plano obrigará a uma reflexão sobre a sua inscrição enquanto estrutura do acontecer. 

Analisados os signos visuais per si torna-se necessário proceder a uma análise dos 

seus regimes, ou seja, as dependências das suas articulações. Descrever a sua 

diversidade implicará reuni-los sobre diferentes regimes e compreender como a 

semiótica desta pintura não está condicionada por um só regime mas promove uma 

pluralidade em simultâneo. A organização da narrativa destas pinturas faz-se a partir 

das viagens cujos termos de cada segmento são enunciados nos títulos, a narrativa e a 

viagem assumem uma relação que deverá ser pensada como uma pragmática do 

espaço para a qual a teia de signos visuais de cada pintura remete. Que imagem 

resulta desta prática do espaço é então a questão sequente que importará definir na sua 

estrutura própria. A contínua sobreposição de segmentos de viagens coincidentes ou 

não coincidentes que estas pinturas apresentam remetem para uma inventariação e 

repetição de signos reconhecíveis de uma pintura para outra. O exercício mnemónico 

anteriormente associado ao testemunho sofre também uma formalização nesta fase, 

como pode então a pintura tornar-se um arquivo que continuamente organiza a 

memória constituirá outro aspeto a analisar. A relação de Joaquim Rodrigo com esta 

década e os novos desenvolvimentos artísticos será objeto de estudo. A sua primeira 

exposição individual, uma retrospetiva realizada em 1972 na SNBA, será objeto de 

referência e motivo para a análise da receção que a globalidade da sua obra 

experimentou nessa importante data. Outra área que importa inquirir será a da sua 

diferença relativamente às neovanguardas que então se manifestam nas práticas 

artísticas de vários artistas nacionais. Demonstrar como esta diferença não constitui 

uma posição reativa, mas uma alteridade que se virá a revelar num tempo posterior a 

estas como mais uma particularidade significativa do legado da sua obra e que 
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permite repensar-se o medium da pintura depois dos seus fins modernistas, constitui 

um tema fulcral que se define como manifestação nestes anos de outro paradigma que 

enforma alguma prática e reflexão artísticas atuais.  

O quarto capítulo, intitulado “Os anos, milhões de noites, quinze noites: teoria 

e pintura”, que cita e cola algumas palavras de Joaquim Rodrigo, procede à análise da 

sua produção teórica, que na década de 1980 tem ampla expressão com a publicação 

do livro O Complementarismo em Pintura e a redação de Pintar Certo, mais as 

continuadas revisões e aditamentos escritas entre ambos. A sua pintura, designada 

pelo próprio por certa é objeto de análise e também a receção crítica e ensaística que 

não só nessa década foi realizada mas até final do século. A revisão radical da pintura 

e dos seus princípios que Joaquim Rodrigo leva a cabo será objeto de estudo. Quais os 

princípios que nortearam esta reflexão e em que referências do pensamento se 

fundamentou, como permitem elas entender e dar continuidade ao racionalismo com 

que desde sempre sistematizou o seu entendimento da pintura; qual o papel sempre 

confesso da tradição pitagórica no seu pensamento, quais as relações possíveis entre 

ciência e arte, já que Joaquim Rodrigo convoca continuamente princípios científicos 

para estruturar a analítica que realiza dos elementos pictóricos; como se inscreve esta 

relação no domínio epistemológico e quais as razões para submeter a realização 

artística a um discurso apofântico; que sentido e configuração Joaquim Rodrigo deu 

ao projeto romântico de Lautréamont a Joseph Beuys de que “a arte é feita por todos” 

são as questões que importa analisar a partir do seu ensaio O Complementarismo em 

Pintura. Mas importa também interpretar e relacionar estes resultados e demonstrar 

como eles estruturam e definem uma linguagem ou como os linguistas designariam 

uma língua, passível de múltiplas utilizações. A pintura que realiza entre 1980 e 1982 

constitui um conjunto próprio onde algumas estruturas das pinturas anteriores se 

apagam, pelo que uma análise desta fase onde o valor memorial apaga a narrativa é 

relevante e concomitante com a questão do arquivo abordada no capítulo anterior. A 

pintura certa constitui uma série realizada entre 1984 e 1990, a sua homogeneidade e 

prática dos princípios definidos em Pintar Certo supõem uma análise sincrónica 

destas pinturas, onde procuraremos para além de aplicar os princípios definidos na sua 

teorização caracterizar outros aspetos decorrentes da aplicação daqueles e que alteram 

profundamente a sua pintura. 
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Estabelecidos os guiões para as sintagmáticas de cada capítulo importa 

salientar que a sobreposição destas, através da sucessão dos diferentes períodos, 

implica, em termos interpretativos, uma articulação de determinados aspetos de um 

com outros do seguinte, independentemente das relações que possam manter 

simultaneamente com outras questões do mesmo período. Nestas estruturas 

paradigmáticas de análise da pintura de Joaquim Rodrigo se jogam também os 

movimentos e forças que organizam o desenvolvimento de determinadas 

problemáticas da sua obra e as projetam num âmbito mais alargado, que não se cinge 

à sua pintura, mas se manifesta num tempo futuro em que as pensamos e de onde as 

interpretamos. Neste sentido esta dissertação assume que existe uma separação 

declarada entre o passado da sua pintura e o presente que a interpreta e que este 

procura esclarecer a partir do seu passado uma genealogia para o presente. É então a 

partir do presente que esta dissertação procura escavar o passado. A sua metodologia 

procura articular-se com uma arqueologia do saber. Não se trata assim de definir 

diacronias históricas do passado para o presente mas de implicar o entendimento de 

que a história é um processo de ruturas, descontinuidades, saltos, omissões, acasos e 

acidentes. Que o seu trabalho não é o de mitigar estes intervalos mas de os descrever e 

fazer aparecer vários passados e diversas formas de encadeamento. Não se trata então 

de procurar um fundamento que se perpetua pela obra de Joaquim Rodrigo, mas 

definir as transformações que geram afastamentos, separações e, sobretudo, 

acontecimentos nos conjuntos e séries de obras que o seu nome organiza. As pinturas 

e as reflexões teóricas não são tomados como documentos insofismáveis, 

autoconstituídos, são sujeitos a uma crítica, que não só os interroga e daí procura 

reconstituir um todo, como acontecia com a história tradicional, antes procura com 

estes documentos e as relações analíticas que entre eles estabelece definir ordens 

próprias e relações entre estas. Como afirmou Michel Foucault “a história é o que 

transforma os documentos em monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastos 

deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham 

sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados 

pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos”7. Procurar-se-á no âmbito 

desta metodologia foucaultiana constituir séries de questões a partir de conjuntos 

delimitados de pinturas, estas podem ter diferentes estratos em tempos diversos. Não 

                                                        
7 FOUCAULT, Michel — A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 8. 
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se procurará aí definir relações de causalidade imediata entre os factos mas de 

delimitar as séries e definir-lhes as questões que são articuladas e passíveis de relação 

com outras articulações. Qualquer noção de um progresso de uma consciência, ainda 

que o próprio Joaquim Rodrigo a reclame com as pinturas certas, será preterido a 

favor destas séries distintas umas das outras e alheias a uma homogeneidade fundada 

num princípio comum e que fazem proliferar várias cronologias com histórias 

próprias. 

A descontinuidade ganha relevância porquanto é produzida pela própria 

análise ao separar em séries os documentos e os submeter a uma lei própria. É, 

portanto, o resultado da descrição dos problemas embora só por um sistema de 

diferenças estes problemas possam ser identificados e a descontinuidade “é, ao 

mesmo tempo, instrumento e objeto de pesquisa, delimita o campo de que é o efeito, 

permite individualizar os domínios, mas só pode ser estabelecida através da 

comparação desses domínios”8. A descontinuidade não deverá ser uma fatalidade do 

discurso interpretativo mas um instrumento do próprio discurso. 

Decorrente desta é o apagamento da história global e unitária da obra de 

Joaquim Rodrigo. Não existe aqui o projeto de reconstruir um princípio geral que a 

anime e se revele o seu fundamento. Os tipos de transformação que a sua obra sofre 

não estão submetidos aos mesmos princípios, apesar de, por vezes, Joaquim Rodrigo 

o pretender, no entanto, outras vezes, afirmava errada toda a sua pintura anterior e 

rejeitava-a radicalmente9. A problematização das séries, dos seus limites e 

desfasamentos cronológicos ou sincronias constitui-se então como a interrogação dos 

tipos de relação possíveis de estabelecer entre estas diferentes séries. Quais as 

correlações, permanências ou sistemas que podem construir um quadro geral 

apresenta-se como uma tarefa constitutiva desta dissertação.  

Outro problema que esta metodologia coloca é a da constituição do seu corpus 

de documentos, já que partindo da totalidade da pintura de Joaquim Rodrigo, reunida 

pelo catálogo raisonné, e da sua produção teórica, um princípio de seleção organiza as 

escolhas e enfoques a partir das solicitações do campo interpretativo da própria 
                                                        
8 Idem, p. 10. 
9 Em 1998 encontrámos destruídas pelo próprio artista inúmeras pinturas realizadas na década de 1950, 

considerando-as erradas. Este facto atesta como apesar de reclamações de uma unidade para a pintura 

Joaquim Rodrigo excluía voluntariamente certas fases. A descontinuidade também parece ter-lhe 

servido de método. 
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pintura na relação com outras produções artísticas e com as problemáticas que as 

histórias da arte têm relevado no âmbito de determinadas questões. Por sua vez as 

interpretações determinam relações com outros campos de saber que concorrem para 

o discurso da própria história da arte. Também a introdução de conceitos e léxico 

oriundo dos campos de saber concorrentes fazem a sua experimentação neste quadro 

interpretativo. Como afirmou Foucault “as descrições históricas ordenam-se 

necessariamente pela atualidade do saber, multiplicam-se com as suas transformações 

e não deixam, por sua vez, de romper com elas próprias”10. As motivações e 

sobretudo os axiomas que animam o trabalho de interpretação devem necessariamente 

ser encontrados no quadro de reflexão do presente ou também através das suas 

genealogias remetidos para o passado mais ou menos sincrónico dos 

desenvolvimentos da pintura de Joaquim Rodrigo em análise, de modo a comprovar 

as suas contiguidades da prática pictórica com o quadro reflexivo que sustenta a 

própria interpretação. Ao longo desta dissertação procurar-se-á estabelecer elos deste 

tipo no que respeita: à desconstrução da idealidade da forma e implicitamente a uma 

metafísica da presença de onde emerge o signo e o processo de significação que 

ocorre em 1960 precisamente quando os primórdios do pensamento da desconstrução 

de Jacques Derrida se afirmam; também esta questão do signo e da destituição de uma 

figuração sustentada na anterioridade da referencialidade naturalista ou a crítica à 

idealidade da linha e da geometria que produz o figural definido por Jean-François 

Lyotard é suscetível de articulação com a pintura que Joaquim Rodrigo inicia em 

1961; a questão de intervalo entre a perceção e a memória e o seu quiasma, afirmadas 

por Rodrigo, inevitavelmente nos levam para o território das profundas 

transformações que Merleau-Ponty, no final da sua vida, imprimiu à fenomenologia 

da perceção e precipitou reflexões, desde logo de Jacques Lacan até aos 

desenvolvimentos que na década de 1960 o pensamento de Jacques Derrida conferiu a 

esta questão e foram objeto de ulteriores retomas; a crítica à prevalência de um 

regime de signos desenvolvida no final da década de 1970 por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari encontra na prática desta pintura desde inícios da década anterior mas mais 

recorrentemente e estruturadamente nesta um verdadeiro manancial de sobreposições 

que convocam aquelas análises para a sua interpretação; a relação com os lugares 

promovidos pelas viagens que se confundem com as narrativas nas pinturas de 

                                                        
10 FOUCAULT, Michel — A Arqueologia do Saber, p. 5. 
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Joaquim Rodrigo são suscetíveis de uma articulação com o pensamento de Michel de 

Certeau ou a imagem cartográfica em que a pintura também resulta possibilita uma 

articulação com o conceito de heterotopia enunciado por Michel Foucault em 1967; a 

transformação da pintura numa estrutura mnemónica leva-nos necessariamente ao 

conceito de arquivo de Jacques Derrida ou então quando ela se assume como uma 

apropriação de um interdito discursivo a noção de testemunho mais recentemente 

definida por Giorgio Agamben dá novas continuidades à reflexão sobre este tema 

convocado permanentemente na pintura de Joaquim Rodrigo a partir de 1960; 

também a relação com a pintura de outras culturas não ocidentais e o seu específico 

entendimento implica uma articulação com os primórdios deste domínio dos estudos 

pós-coloniais até aos desenvolvimentos mais complexos de Homi Bhabha, que se 

implicam em várias questões anteriormente abordadas relativamente ao pensamento 

de Derrida; a redefinição do medium que é a pintura e assume hoje contornos de uma 

crescente reflexão com Thierry de Duve ou Rosalind Krauss tem necessariamente de 

ser articulada com o projeto de Joaquim Rodrigo de uma radical revisão do próprio 

medium. Como afirmou Michel Foucault, “a história de um conceito não é, de forma 

alguma, a do seu refinamento progressivo, da sua racionalidade continuamente 

crescente, do seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos campos de 

constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos 

múltiplos em que foi realizada e concluída a sua elaboração”11. É para o domínio do 

seu uso que muitos destes conceitos são convocados e também para um campo 

disciplinar específico — a história da arte — que os integra e articula no seu corpus 

de conceitos e limites. A revisão e redefinição atenta das fronteiras dos arquivos da 

própria disciplina, sempre foram pertinentes para as respetivas investigações.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                        
11 Ibidem. 
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Capítulo I 

 

A pintura: o fenómeno e a construção 
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A possibilidade de uma experiência artística 

 

Joaquim Rodrigo iniciou a sua atividade artística de forma casual e tardia, já 

que os seus estudos e interesses se haviam dirigido para outra área, onde 

desempenhou relevante trabalho. Embora na adolescência tenha desenhado e na 

juventude realizado caricaturas para os tradicionais álbuns estudantis de final de 

curso, como A grande aventura dos cavaleiros da espiga e dos gigantes da floresta, 

ou mesmo da sua jovem mulher, Maria Henriqueta, e estas revelem uma certa 

facilidade, não fariam prever um impulso artístico, que o vem animar com 

entusiasmo, em 1950, já com 38 anos, e então se entrega à prática da pintura, como 

segunda atividade. No início do seu livro O Complementarismo em Pintura12, refere 

que foi na sequência de uma viagem por Itália, em 1949, que algum interesse pela 

pintura se manifestou e cresceu, com inquietação, na sua continuidade para Paris, 

quando uma amiga brasileira o levou a conhecer o impressionismo no Jeu de Paume, 

os modernistas no Petit Palais e a contemporaneidade nas galerias. Não é conhecido 

com exatidão o período do ano em que Joaquim Rodrigo esteve em Paris, mas a 

galeria Maeght apresentou do final de abril a 3 de junho uma exposição intitulada Les 

Premiers Maîtres de l’Art Abstrait, dividida em duas partes: I Préliminaires à l’Art 

Abstrait, II Épanouissement de l’Art Abstrait, comissariada por Michel Seuphor. 

Joaquim Rodrigo comprou, talvez neste ano ou no seguinte, o livro da autoria de 

Seuphor, L’Art Abstrait. Ses origines ses premiers maîtres, que foi editado a propósito 

da exposição. Curiosamente a última pintura que realiza em 1990, Uma viagem (e 

esqueci-me do chinês!...) narra esta viagem de descoberta da pintura. 

Picasso terá sido um dos artistas modernos que mais o inquietou e lhe 

provocou um conjunto de questões sobre a natureza da pintura tão prementes que o 

atraíram para um domínio da sua experimentação. Joaquim Rodrigo confessa que 

“não era fácil compreender nem admitir o que [lhe] contava [a sua amiga]”13, 

familiarizada com os modernismos de Paris, talvez por isso a impressão desta 

experiência tenha tido um tão profundo efeito. Será em Lisboa e na sequência desta 

                                                        
12 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 17. 
13 Ibidem. 
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viagem, que decide realizar as primeiras experiências. Como conta “pedi ao 

Guilherme Filipe que me acompanhasse à Casa Ferreira e me ajudasse a comprar 

tintas e pincéis. Também eu gostaria de experimentar”14. Por essa época começou a 

conviver na pastelaria Paraíso, da Avenida Alexandre Herculano, com alguns 

pintores, além deste aí se encontravam Estrela Faria e Roberto Araújo.  

No entanto a sua atividade profissional, no domínio da agronomia, centrava-se 

no trabalho de diretor do Parque Florestal de Monsanto e do seu grande projeto de 

florestação que Joaquim Rodrigo levou a cabo. As publicações que realizou, das suas 

pesquisas e trabalhos neste domínio, assim o atestam: Jardinagem, em 1945, e que 

teve como base o relatório, intitulado Jardins, da sua primeira licenciatura em 

Agronomia, realizada em 1939, no Instituto Superior de Agronomia da Universidade 

Técnica de Lisboa, foi então adotado como manual do próprio instituto; ainda em 

1939 escrevera o relatório de tirocínio deste curso, intitulado A Arborização do 

Parque Florestal de Monsanto, que o dirigiu para outra especialidade, levando-o a 

uma segunda licenciatura, em Silvicultura, concluída em 1943, no mesmo instituto e 

onde apresentou o relatório de fim de curso, O Parque Florestal de Monsanto — 

Subsídios para a sua História. A publicação, em 1952, do livro O Parque Florestal 

de Monsanto, constituiu um significativo balanço deste importante projeto, que deu 

um pulmão à cidade moderna de Lisboa, no início do seu crescimento macrocéfalo. 

Joaquim Rodrigo fora nomeado diretor do parque, em 1940, e sobre este elaborou, 

com o arquiteto Francisco Keil do Amaral, vulto maior da arquitetura portuguesa da 

época, os projetos do que posteriormente se designará de arquitetura paisagística do 

parque. De resto, será ainda curioso notar que no seu trabalho de engenheiro se 

encontrou por diversas vezes com protagonistas do mundo das artes visuais, como 

aconteceu não só com este projeto, como quando realizou trabalhos de jardinagem 

para a Exposição do Mundo Português de 1940 ou, posteriormente, para o III Ciclo 

da Feira das Indústrias, em 1951, cuja decoração era orientada por Bernardo 

Marques e nela participavam Fernando de Azevedo, Fernando Lemos e Marcelino 

Vespeira.   

Também a partir da data de casamento, em 1934, vive com a mulher em casa 

do sogro, o advogado e escritor Carlos Amaro, onde tem acesso a um ambiente 

intelectual que lhe era desconhecido. Aquele fora amigo de Camilo Pessanha e com 

                                                        
14 Ibidem. 
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ele se correspondera, Columbano Bordalo Pinheiro foi outro seu amigo e chegou 

mesmo a realizar um raro desenho de uma criança, a própria Maria Henriqueta. 

Francisco Franco, Eduardo Viana ou Avelino Cunhal eram outros nomes amigos mais 

ou menos próximos do ambiente familiar, mas que constituíam um mundo ainda 

distante de Joaquim Rodrigo. 

O interesse despertado pela viagem a Itália e sobretudo pela arte moderna em 

Paris, mais o convívio na Paraíso levam-no a procurar o ensino artístico 

inevitavelmente amador, que as aulas noturnas da Sociedade Nacional de Belas Artes 

proporcionam. Segundo nos informou o seu colega José Augusto Pereira, as aulas 

eram ministradas pelo pintor Domingos Rebelo, dentro da metodologia dos cursos da 

Academia da Grande-Chaumière, de Paris, baseados no estudo do modelo e na 

exigência da sua representação mimética, o que se afastava das preocupações de 

Joaquim Rodrigo e o levou a recusar os ensinamentos do professor. Como desejava 

continuar com o exercício do modelo dirigiu um pedido à direção da SNBA para 

frequentar o curso de forma exterior prescindindo da avaliação do professor.   

De qualquer forma a continuidade deste processo não foi longa e uma prática 

autodidata sobrevém. Se inicialmente a paisagem ou o modelo estão nas suas 

preocupações, com brevidade ganham novos valores que permitem contornar algumas 

dificuldades e o mais interessante revela-se na forma como as dificuldades 

académicas encontram outras possibilidades a partir de um entendimento moderno. 

Durante estes dois anos iniciais de atividade, Joaquim Rodrigo realiza muitas dezenas 

de pinturas sobre papel ou cartão que devem ser entendidos como exercícios de uma 

formação autodidata, que se experimenta a partir do seu desconhecimento do próprio 

medium da pintura e lhe motiva interrogações persistentes sobre a natureza dos seus 

elementos ou das suas convenções. É talvez na oscilação entre uma inabilidade 

própria do desconhecimento dos meios e uma permanente atenção aos acidentes do 

seu manuseamento, a par de uma radical interrogação de cada aspeto e circunstância, 

que reside o impulso que leva a sua prática ao exercício de uma experimentação mais 

consequente e que se substitui ao ensino tradicional com efetivos ganhos para 

Joaquim Rodrigo. Por outro lado, a relação com uma informação privilegiada segue 

outros modelos modernos, observados em estampas, muito diferentes do academismo 

do ensino artístico de então. Tal situação tê-lo-á libertado de um condicionamento do 

exercício virtuoso de que muitos colegas de geração padeceram, com declarada perda 

de capacidade analítica. Por isso, essa meta onde muitos artistas tiveram de chegar 
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para daí partirem para o seu trajeto, constituiu o ponto de partida de Joaquim Rodrigo, 

ainda que sem o esclarecimento e a consciência estruturada da nova complexidade de 

problemas que só um ensino modernista poderia fornecer, o que ainda à época era 

raro no mundo ocidental. A hesitação e a experiência quase tateante definem estes 

dois primeiros anos da sua prática. Trata-se mesmo de um trabalho de apropriação de 

uma linguagem que se procura conhecer e com ela fazer uma experiência, conforme 

Giorgio Agamben refletiu sobre a questão da linguagem e da sua relação com a 

infância. Para Agamben esta define “um afastamento entre língua e discurso, uma 

experiência da faculdade de falar ou da potência da própria palavra”15. Assim, este 

afastamento não é algo superado definitivamente de uma forma racionalista como o 

pressupõe o ensino académico, mas algo que se manifesta permanentemente a cada 

enunciado de um sujeito, ou para o caso em análise, em cada pintura realizada. Essa 

era também uma das maiores lições da arte moderna. É que esse estado não constituía 

uma superação por um adestramento técnico, mas o próprio lugar de onde emergia a 

experimentação da linguagem. O curso destas primeiras experimentações de Joaquim 

Rodrigo conduziu a uma evolução rápida e que terá sido seguramente encorajadora 

para encarar esta atividade de forma cada vez menos amadorística e mais urgente. 

As escolas de Belas Artes em Lisboa e no Porto estavam muito distanciadas 

das realidades que haviam construído o modernismo no último meio século e o ensino 

que proporcionavam seguia modelos oitocentistas. O caso da escola de Lisboa era 

mais decetivo para os artistas. Leopoldo de Almeida lecionava Desenho e Varela 

Aldemira, pintura, a par de outros nomes menos significativos, enquanto a escola do 

Porto, sob a direção de Carlos Ramos, integrara Dórdio Gomes na Pintura e Barata 

Feyo na escultura, que possibilitavam outros horizontes, pelo menos mais tolerantes 

relativamente aos interesses dos alunos que procuravam um conhecimento mais 

informado16. Segundo testemunhos de muitos destes alunos o aspeto mais relevante 

                                                        
15 AGAMBEN, Giorgio — Enfance et histoire. Paris: Éditions Payot & Rivages, 2002, p. 15. 
16 Se considerarmos alguns dos pintores mais significativos desta geração — a terceira geração 

modernista como a designou José-Augusto França — a deserção das escolas de Belas Artes é um facto 

recorrente ou então a opção pela arquitetura constituiu alternativa, quando não redundou também em 

desistência, como foi o caso de Marcelino Vespeira, Mário Cesariny e Mário Henrique Leiria. Assim, 

António Dacosta, Fernando Azevedo, Júlio Pomar ou Nikias Skapinakis desistiram das respetivas 

formações académicas em Pintura. Fernando Lanhas e Nadir Afonso enveredaram pela arquitetura, no 

âmbito da Escola de Belas Artes do Porto, cuja liberdade contrastava com a de Lisboa e para onde 
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da frequência destes cursos terá sido o convívio e a circulação de uma informação 

mais atualizada que este proporcionava. Para Joaquim Rodrigo esta ausência terá tido 

mesmo um papel constitutivo e de radical incerteza questionadora, estruturante da sua 

prática. A propósito da sua primeira pintura, Joaquim Rodrigo afirma, de forma 

retórica, que “logo nas primeiras pinceladas, fiquei muito surpreendido ao verificar 

que, conforme as cores eram mais claras ou mais escuras, assim as manchas definidas 

se afastavam respetivamente para cá ou para lá do plano médio da superfície já 

pintada”17. À banalidade da constatação, aprendida por qualquer aluno, sobrepõe-se a 

síntese de uma experiência efetuada e não circunscrita à simples transmissão e 

repetição de um conhecimento. É dentro desta capacidade de traduzir em experiência 

a prática da pintura que se desenvolve este percurso inicial de aprendizagem e, em 

última instância, servirá de substrato à própria teoria e prática da pintura, que 

posteriormente virá a formular e a desenvolver. Pode procurar e experimentar, de 

forma não regulada pelo academismo, uma linguagem. Tal se verifica, não só na 

rapidez, dentro do atávico contexto nacional, com que a sua pintura se transformou 

nos primeiros momentos de aprendizagem, tão prontamente atingindo a abstração, 

mas sobretudo na colocação da ênfase da experiência estética na sua conceção. 

Construiu em torno de cada acontecimento do seu percurso, absolutamente regular e 

não extraordinário, a sua experiência, sendo esta suscetível de transmissão, como o 

fará posteriormente de forma obsessiva através da publicação de ensaios e de aulas 

que, mais adiante, analisaremos com outro detalhe. Cada ocorrência no seu percurso, 

por mais banal e ínfima que se tenha revelado, revestiu-se da autoridade da 

experiência. A autodidática veio então tornar possível este domínio da experiência e 

possibilitar essa autoridade que lhe está associada enquanto enunciação. Giorgio 

Agamben, no seu ensaio Infância e História. Ensaio sobre a destruição da 

experiência, partindo da constatação de Walter Benjamin, em O Narrador, — de que 

a época moderna marca o declínio do valor da experiência e o substituiu pelo valor da 

informação, o que está patente na decadência da narrativa, associada à tradição oral, e 

no advento do romance — afirma que “o homem contemporâneo, como foi privado 

da sua biografia, encontrou-se desapossado da sua experiência: talvez a própria 
                                                                                                                                                               
foram estudar muitos outros artistas afugentados do academismo instalado no Convento de S. 

Francisco do Chiado e da posição de princípio de certos professores (o Piloto e o “Cunha Bruto”) que 

excluía sistematicamente os alunos provenientes da Escola António Arroio.  
17 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 17. 
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incapacidade de realizar e transmitir a experiência seja um dos raros e mais seguros 

dados de que dispõe sobre a sua condição”18. Agamben argumenta deste modo que a 

ciência moderna veio promover uma clivagem entre o sujeito da experiência e o de 

conhecimento, pelo que depois da divisão estabelecida por Kant entre o sujeito 

transcendental do conhecimento e o sujeito empírico, o problema da experiência foi 

sucessivamente confrontado com diferentes tentativas de conceber a subjetividade 

como consciência psicológica e fundir o sujeito da experiência no do conhecimento. 

Ora o percurso da obra de Joaquim Rodrigo constitui, desde estes primeiríssimos 

instantes, uma tentativa de construir uma experiência pura no quadro de uma 

consciência epistemológica. Por isso refere que “ao fim de algum tempo [de prática 

pictórica], meses talvez, comecei a pressentir, a sentir depois sem dúvida, que estava 

em face de valores, de relações e de problemas que não hesitei em classificar de leis 

da própria vida ou leis universais”19. A consciência desta experiência estaria assim 

despojada do subjetivismo ou psicologismo para o qual a ciência moderna relegou a 

própria experiência e poderia, por isso, resgatar uma possibilidade para a experiência 

pura que o desenvolvimento da obra de Joaquim Rodrigo até ao seu final não há de 

cessar de vislumbrar. Importa também considerar como o curso da sua obra, 

sobretudo a abstrata e a respetiva reflexão que a acompanha, não está absolutamente 

isento de algumas tentativas de transformação dos dados empíricos numa teoria do 

conhecimento, operando assim essa fusão de ambos os sujeitos. 

 

 

 

Uma paisagem e as margens do neorrealismo  

 

A mais antiga pintura que Joaquim Rodrigo realizou e se conhece está datada, 

no verso, de 23 de abril de 1950 e consiste obviamente numa paisagem (CR 1). Não 

revelando nenhuma caraterística especial, não deixa também de ser curiosa a ausência 

de qualquer tentativa de aproximação naturalista do motivo como seria de esperar no 

quadro cultural da época. A descrição da sua primeira experiência pictórica pode 

aplicar-se a esta paisagem, ou seja, nela os planos cromáticos têm certa autonomia, 

                                                        
18 AGAMBEN, Giorgio — Enfance et histoire, p. 23.  
19 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 18. 



 41 

recusam o descritivo, valorizam o construtivo e tendem para uma assumida 

bidimensionalidade20, que estrutura a paisagem. Uma consideração individual das 

formas privilegia o particular sobre o todo. Estas tendem para um repetido 

emparelhamento, organizadas por linhas diagonais que dinamizam a composição da 

pintura. Será assim de realçar a proximidade de considerações caraterísticas do 

paisagismo da segunda geração modernista21, na esteira da espacialidade construtiva 

de Cézanne. No entanto o resultado é ainda titubeante e revela, como seria de esperar 

numa experiência inicial, várias inconsistências e desequilíbrios.  

Uma curiosa aproximação às problemáticas então recentemente introduzidas 

na pintura portuguesa por uma nova geração de artistas, em concreto a do movimento 

neorrealista, no quadro da terceira geração moderna, faz-se sentir nas suas primeiras 

pinturas. Os motivos como a tradicional tasca, o trabalho do calceteiro, as gentes 

pobres de um bairro, um nu ou As Meninas de Lisboa — a única pintura desta série 

                                                        
20 Utilizamos a tradução tradicional fixada em língua portuguesa e que corresponde ao conceito de 

flatness de Clement Greenberg, definido no seu famoso ensaio “Towards a Newer Laocoon” (1940) in 

GREENBERG, Clement — The Collected Essays and Criticism, Perceptions and Judgements, 1939 – 

1944, Vol.I. Chicago: The University of Chicago Press, 1986, embora este conceito, fora do estrito 

domínio deste autor, também tenha sido referido como bidimensionalidade.  
21 Esta classificação, segunda geração moderna, foi proposta por José-Augusto França in A Arte em 

Portugal no Século XX. Lisboa: Bertrand Editora, 1984, pp. 260 – 261 e 283 – 284 e surge na 

continuidade da definição de primeira geração moderna, inicialmente proposta pelo autor num artigo de 

O Comércio do Porto de 13/3/1956, posteriormente integrado em Da Pintura Portuguesa. Lisboa: 

Ática, 1960, p. 175. Segundo José-Augusto França: “Ter nascido desde os anos limite do século XIX é 

uma condição cronológica facilmente compreensível, tal como ter aparecido em público já no segundo 

vinténio de Novecentos, dez anos depois dos pioneiros de 1911 ou 12. Jovens dos anos 20, os pintores 

da “segunda geração”, confundidos embora com eles em participações comuns, tinham já antepassados 

— alguns até desaparecidos, como Amadeo ou Santa-Rita, outros que logo no início da década 

morreriam, como Basto ou Jardim. E estes anos 20 são, para eles, anos de formação, enquanto os da 

“primeira geração” são já anos de definição ou de expansão; isso sobretudo contará para determinar o 

seu agrupamento”. In A Arte em Portugal no Século XX, pp. 283 — 284.  

Contrariamente a uma ideia pré-concebida, por vezes em uso, que remete esta classificação de José-

Augusto França para uma dinâmica limitada à cronologia, esta classificação não só abrange um 

espectro cronológico significativo para uma periodização histórica, como sobretudo implica quadros 

culturais, históricos e sociais muito diferenciados e que assumem uma declarada pertinência na sua 

articulação com as produções dos diversos artistas, capaz de os relacionar numa pertença comum e não 

de os subsumir numa estrita inclusão. Por estas razões as classificações das gerações modernas de José-

Augusto França serão adotadas no curso nesta dissertação.  



 42 

com título —, todas de 1950, confirmam essa proximidade com o temário do 

neorrealismo que não se inscreve neste a partir de uma consciência artística 

estruturada nessas referências mas é dominantemente sensível. De resto, é muito 

possível que, nesse ano, Joaquim Rodrigo tenha visitado em maio a 5ª Exposição 

Geral de Artes Plásticas, realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes. Nas 

pinturas que então realiza, o trabalho e a vida, sob as condições de um capitalismo 

fascizante, de figuras oportunamente sem rosto, configuram as cenas de um 

quotidiano proletário, observado nos bairros de Alcântara.  

Estas pinturas de Joaquim Rodrigo revelam um cromatismo tonal que dá 

relevância ao desenho traçado a preto, encerrando as formas num cloisonné mais 

referenciado no pós-impressionismo que noutra via e dá ao desenho um papel 

estruturante do conjunto, por diferença com o cromatismo tendencialmente plano. A 

tonalidade cinzenta e a cor suja, construindo uma atmosfera opressiva, remetem para 

a pintura de Avelino Cunhal, com quem mantinha convívio através do sogro. 

Interessante será ainda referir a propósito destas pinturas como as diversas superfícies 

delimitadas pelo desenho se organizam, criando uma indefinição entre a forma e o 

fundo. Assim o tratamento de cada superfície constitutiva de uma determinada forma 

pode ser idêntico a outra de outra forma, deixando para o desenho a tarefa denotativa 

da diferenciação, ou então dentro da mesma forma as diversas superfícies podem 

sofrer diferentes tratamentos cromáticos e a sua continuidade é possibilitada pelo 

desenho. Esta situação intensifica-se na pintura de um nu, que inaugura um 

gestualismo mais assumido pela pincelada larga e angulosa, descobrindo uma via 

expressiva. Será ainda de referir a introdução, na pintura As Meninas de Lisboa, do 

recurso à palavra. Palavra política, inscrita num muro e meio ocultada por uma 

prostituta, que a ela se sobrepõe e deambula com outras pela noite de Lisboa, 

deixando adivinhar no “Vot...” o seu sentido proibido pela censura. Ainda que o 

resultado seja frouxo e óbvio, ela antecipa a uma distância de dez anos uma 

problemática que se tornará recorrente e paradigmática na pintura de Joaquim 

Rodrigo.  

Uma assumida melancolia pontua estas pinturas, a par da sua atenção às 

formas de vida do proletariado, mas nesta crítica às condições da modernidade não 

está ainda estruturada uma perspetiva modernista inovadora que posicionasse a sua 

pintura como efetivo potencial crítico, nem muito provavelmente o podia fazer numa 

fase de simples descoberta e aprendizagem como esta. Mais do que a assunção plena 
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de uma opção estética, elas constituem um passo num percurso aberto a experiências, 

provocadas pelo curso da própria vida e ainda circunscritas a uma curiosidade 

genérica sobre o fenómeno artístico. Estas pinturas de temática social não foram 

apresentadas em exposições, apesar de Joaquim Rodrigo começar a participar nas 

Exposições Gerais de Artes Plásticas em 1951, mas quando isso ocorre já esta fase da 

sua pintura havia sido encerrada. 

Tal sucede porque a atenção primordial destas pinturas reside nas relações que 

o desenho e os planos cromáticos estabelecem, sobrepondo uma analítica dos 

elementos formais a qualquer outra significação da pintura. Neste sentido, apesar de a 

sua obra contar com tão pouco tempo um programa diferente do dos neorrealistas 

estava já em marcha, apesar dos seus posicionamentos políticos ou amizades o 

aproximarem de muitos destes artistas. A evolução da sua pintura aproximá-lo-á de 

problemas estruturantes do modernismo, a maioria deles desfasados do seu tempo, no 

entanto a voluntária aproximação que, na sequência destas vizinhanças com o 

neorrealismo, ensaia de um passado recente, procura consolidar um historial de 

questões que se revelarão significativas para um presente que a sua pintura há de 

conquistar. 

A primeira pintura que expõe é Rapariga, no Salão da Primavera da SNBA, a 

segunda Sobreiros, na Sexta Exposição Geral de Artes Plásticas da SNBA. Esta é 

objeto de uma referência na crítica que João Santiago faz à exposição. Nem no 

Complementarismo em pintura, nem nas gravações prévias de 1965 e que estão na 

base daquele ensaio, existem referências específicas ou reflexões sobre o realismo e o 

debate que naquele momento dividia a terceira geração modernista, ou seja, o conflito 

entre realismo e abstração, inicialmente assumido em artigos de opinião publicados, 

em 1945, no suplemento Arte do jornal A Tarde e assinados por Júlio Pomar, Manuel 

Filipe, Marcelino Vespeira ou Cesariny, matizado, a partir de 1948, pelo conflito 

entre surrealistas e neorrealistas e com continuidade, depois do desaparecimento 

destes movimentos na década seguinte, na dicotomia entre figurativos e abstratos. 

Apesar desta discussão ter sido acesa e fraturante, de ter solicitado posicionamentos 

comprometidos e irredutíveis, Joaquim Rodrigo participa na segunda metade do ciclo 

das exposições gerais de artes plásticas da SNBA alheio ao neorrealismo, que chegou 

a aflorar. Tal se deverá inicialmente ao desconhecimento das questões envolvidas 

quando aí começa a expor, a partir de 1951. Curiosa será a sua presença persistente, 

entre 1953 e 1956, já com uma consciência plena da pintura abstrata que pratica e a 
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voluntária subtração à discussão, talvez compensada por um posicionamento político 

declarado, que a participação nestas exposições implicava. Por outro lado, nesta nova 

década, a questão dos realismos como uma opção para os artistas que procuravam um 

efetivo comprometimento político e não queriam ser assimilados pela burguesia como 

formalistas individualistas e alienados ou radicais subjetivistas inconsequentes22,  

começava a ceder à diversidade de posicionamentos que afetaram o neorrealismo e se 

resolveram na década de 1950 com a designação mais genérica e vaga de figuração. 

Se o neorrealismo português nos primeiros momentos da sua emergência, em 1945, 

revelava em obras de Rui Filipe uma continuidade com as questões da Neue 

Sachlichkeit ou nas de Júlio Pomar um diálogo com os realismos norte e latino-

americanos de matriz pós-cubista, configurando uma preocupação crítica do 

modernismo relativamente à modernidade social23, é também verdade que nesta 

crítica à modernidade cabiam as “botas de elástico do Sr. Falcão Trigoso”, como 

acusava um artigo fascista do Diário da Manhã 24, a propósito da 2ª Exposição Geral 

de Artes Plásticas, em 1947, ou, no extremo oposto, a partir de 1954 e 55 

respetivamente, a pintura inicial de René Bertholo e de Lourdes Castro. Se “a história 

do neorrealismo nas artes plásticas em Portugal [foi], em boa parte, a história das 

Exposições Gerais”, como é afirmado no catálogo da última exposição, em 1956, o 

facto é que estas não só se constituíram como “uma das manifestações mais cheias de 

vitalidade e promessas no nosso meio tantas vezes desesperadamente asfixiante”25, 

mas no seu sentido mais amplo reuniram uma grande e crescente diversidade de 

posições, cujo “emparceiramento apenas por motivos políticos”, com que António 

Ferro acusou estas exposições, apesar de correto como facto26 — existia uma 

                                                        
22 Cf. VESPEIRA, Marcelino — “Aos Pintores Portugueses/ Carta Aberta”, in “Arte”, nº 9, A Tarde. 

Lisboa, 4 de agosto, 1945. 
23 Utilizamos aqui a dicotomia entre modernidade — uma fase histórica profetizada pelo modernismo e 

a que chegámos através do holocausto e em que vivemos — e modernismo como a nossa antiguidade 

cuja arquitetura e lógica não podemos configurar na sua plenitude, não por nos situarmos numa fase 

histórica posterior designada de pós-moderna mas precisamente por nos situarmos na atualização dessa 

modernidade.  Esta dicotomia é cara a T. J. Clark in Farewell to An Idea. New Haven & London: Yale 

University Press, 1999. 
24 Diário da Manhã. Lisboa, 9 de maio, 1947. 
25 X Exposição Geral de Artes Plásticas. Lisboa, SNBA, junho. Também citado por FRANÇA, José-

Augusto — A Arte em Portugal no Século XX, pp. 365 – 366. 
26 A citação e observação é de José-Augusto França, p. 366. 
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declarada relação entre o MUD juvenil e a organização das Exposições Gerais de 

Artes Plásticas — não explica satisfatoriamente como confluíram nesta crítica à 

modernidade social posicionamentos reacionários tardo-naturalistas ou projetos de 

conquista de um modernismo demasiado escasso num país que vivia uma débil 

modernidade, apenas assumida nas suas dimensões mais exploratórias do trabalho. 

Em 1953, Júlio Pomar, num importante e lúcido artigo27, refletiu sobre os 

desenvolvimentos do movimento neorrealista e apontou as insuficiências ideológicas 

a par da inexperiência dos artistas, como uma das causas da fragmentação do 

movimento e que “as razões se dev[iam] procurar mais longe, na evolução dos 

acontecimentos da vida portuguesa, no cair das ilusões que uma interpretação 

apressada das consequências da segunda guerra mundial ajudara a criar”.  

As exposições gerais de artes plásticas foram sobretudo uma plataforma de 

diferentes posicionamentos críticos e mesmo artísticos, à falta de um espaço 

museológico para tal, de um mercado de galerias ou mesmo, como alternativa a essas 

possibilidades ainda longínquas, e tiveram como eixo central o movimento 

neorrealista, que, nas suas diferentes e ambíguas assunções programáticas de uma arte 

moderna e política, oscilou entre diversas atitudes que tiveram os seus extremos num 

humanismo oitocentista retrógrado e numa prática modernista que se atualizava 

compulsivamente sobre uma quase ausência de modernidade, mas destituída de 

projeto político. Pode-se então perceber como Joaquim Rodrigo, empenhado numa 

aprendizagem dentro de parâmetros modernistas, teve facilmente cabimento neste 

último posicionamento do espectro das exposições gerais de artes plásticas, quer 

inicialmente como aprendiz, quer como protagonista crescente da abstração 

geométrica em Portugal, já no seu final. Mais do que atribuir à amizade com Keil do 

Amaral, um dos mentores das exposições gerais de artes plásticas, a razão de uma 

aproximação, importa explicar as razões da diversidade, onde a presença de Joaquim 

Rodrigo pôde ter lugar.    

 

 
                                                        
27 POMAR, Júlio, “A tendência para um novo realismo entre os novos pintores” in suplemento 

“Cultura e Arte” Comércio do Porto. Porto, 22 de dezemmbro,1953. Também citado por José-Augusto 

França in A Arte em Portugal no Século XX, p. 365 e por SANTOS, David — “O sentido da hora e o 

amor do mundo, Júlio Pomar e a promessa humanista do Neorrealismo” in Júlio Pomar e a 

Experiência Neorrealista. Vila Franca de Xira: Museu do Neorrealismo, 2008. 
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Partir do modernismo, ano zero   

 

De facto, se a camaradagem e a aprendizagem autodidata de Joaquim Rodrigo 

lhe permitiram projetar-se em 1951 no centro da vida artística moderna do país, a sua 

evolução estava ainda aquém das problematizações que constituíam aquela. As 

referências tradicionais do modernismo eram então as suas, que experimentava de 

paisagem para paisagem, de figura para figura. Entre 1950 e 1951 estas oscilações 

tiveram como meta o trabalho de Matisse.  

O velho mestre havia sido homenageado na 25ª Bienal de Veneza, de 1950, 

com o Grande Prémio de Pintura, quando já contava 81 anos. Num momento em que 

o novo presidente da bienal (1948 a 1956), Rudolfo Pallucchini, procurava uma 

revisão das primeiras vanguardas históricas europeias, que se afastavam das 

problematizações políticas das décadas de 20 e 30 (dadaísmos, surrealismos, 

construtivismos, realismos), estabelecendo uma ponte entre o presente do pós-guerra 

— a bienal encerrara entre 1942 e 1948 — e um passado pré-fascista, como referiu 

Yve-Alain Bois28, de forma a contornar a memória recente da história, as obras de 

Matisse apresentadas na bienal enfatizavam claramente o período inicial, entre 1896 e 

1917, e o presente, de 1940 a 1948. Nesse ano de 1950, uma das quatro exposições 

históricas que a Bienal de Veneza apresentava era dedicada ao Fauvismo (as outras ao 

Cubismo, Futurismo e Der Blaue Reiter) e integrava doze pinturas de Matisse, a par 

de outras de Braque, Derain, van Dongen, Dufy, Marquet e Vlaminck. No Pavilhão 

Francês, Matisse, que havia sido selecionado como o representante nacional, 

conjuntamente com Pierre Bonnard, Maurice Utrillo e Jacques Villon, apresentava 

vinte e três pinturas, três esculturas e seis desenhos. O reconhecimento do artista pela 

bienal seguia-se a uma série de exposições retrospetivas sobre a sua obra realizadas 

por grandes museus em diversas cidades, como Bruxelas, Filadélfia, Lucerna, Paris, 

Nova York, Chicago, San Francisco, e numerosos ensaios escritos por Jean Cassou ou 

Alfred H. Barr, Jr.. Joaquim Rodrigo não assistiu à Bienal de Veneza, mas em 

setembro de 1951 teve oportunidade de visitar a retrospetiva Le Fauvisme, que o 

Museu Nacional de Arte Moderna de Paris apresentou. Esta revisão dos grandes 

                                                        
28 FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain & BUCHLOH, Benjamim H. D. — “1944b” 

in Art Since 1900. London: Thames & Hudson, 2004, p. 313. 



 47 

mestres modernos operada pelas grandes instituições, por vezes acompanhadas de 

estudos desenvolvidos, como o de Alfred H. Barr, Jr. para a retrospetiva de Matisse 

no MoMA, servia perfeitamente a aprendizagem autodidata de Joaquim Rodrigo. 

Permitia-lhe também adiar um posicionamento relativo às grandes questões das 

práticas artísticas emergentes com que certamente se confrontara nas exposições 

gerais de artes plásticas e enquanto isso aprofundar um conhecimento efetivo da 

pintura moderna, problema e insuficiência transversal à maioria dos jovens artistas 

portugueses e que era constatado por Júlio Pomar, no seu já citado artigo de 1953, “A 

tendência para um novo realismo entre os novos pintores”, onde apontava aos jovens 

artistas a sua inexperiência prática.  

Ora o Fauvismo proporcionava um oportuno recuo ao início do século e a um 

processo de profunda transformação da pintura, protagonizado por Matisse. As 

diversas pinturas que Joaquim Rodrigo então realiza sugerem, passo a passo, uma 

aprendizagem que refaz o percurso inicial do próprio Matisse. Assim se se considerar 

as pinturas sem título, 1950, (CR 7); Paisagem — Caneças, (1950) e Paisagem — 

Carenque, (1950) encontramos uma diversidade significativa de processos de 

organização do plano pictórico que remontam ao pós-impressionismo, respetivamente 

a Van Gogh, Gauguin, Cézanne. Na primeira, a pincelada solta e febril assume alguns 

empastamentos e proporciona a mistura entre as cores diretamente na tela, fazendo 

com que estas percam intensidade própria, o que é compensado pela linha de contorno 

vermelha luminosa perfilando o casario, o muro, a construção isolada, o arvoredo, a 

camisola da figura no primeiro plano e a própria assinatura. A tendência para a 

desagregação das formas é significativa. Não existe ainda uma atenção clara ao efeito 

da ordenação das marcas das pinceladas pela sua espessura ou distribuição. Na 

segunda paisagem, os planos não modulados, de cor liberta de sugestões miméticas 

imediatas e espessos contornos, com um ritmo autónomo, desenvolvem-se numa 

composição centrípeta, cujo centro é uma mancha negra. Se a cor se libertasse por 

completo da sua mimesis, a lição de Gauguin seria plena, ainda assim a articulação 

entre os planos, privilegiando os contrastes das complementares e valorizando o ritmo 

inerente, que se expande pela pintura em pares bem definidos, revela uma 

sensibilidade a uma questão determinante do fauvismo. A Paisagem — Carenque 

apresenta uma pincelada espessa e construtiva, como modo unitário de notação, 

utilizada indiferenciadamente para as figuras e para o fundo. A gama cromática 

reduzida aos ocres e cinzas é dada através de uma só cor por cada pincelada, estas 
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distribuem-se pela superfície que opera como um campo totalizador, onde todos os 

pormenores desempenham um papel construtivo no todo da pintura, revelada “uma 

lógica das sensações organizadas”29, como queria Cézanne. Apesar do céu se separar 

distintamente das montanhas enquanto plano mais recuado, o que compromete a 

integridade da superfície do plano pictórico, importa atentar na distribuição 

homogénea da pincelada repetindo praticamente a mesma cor, modulada de forma a 

dividir este plano do céu e assim produzir não só uma correlação com o resto da 

superfície pictórica, mas uma compartimentação da mesma cor sem o recurso ao 

desenho, através da própria cor e consequentemente a produção de uma qualidade 

distinta da de um eventual plano homogéneo com essa mesma cor. A lição de 

Cézanne teria continuidade no ano seguinte, em algumas outras pinturas, com 

desenvolvimentos mais interessantes. São elas sem título, 1951, (CR 18); sem título, 

1951, (CR 20) e os já referidos Sobreiros, 1951. Nas duas primeiras pinturas, sem 

título, assistimos a um processo mais declarado do valor construtivo da pincelada, 

seja no primeiro caso através da disposição em ziguezague dos planos angulosos 

definidos pelas pinceladas ou, no segundo caso, a sua disposição rítmica, agrupada em 

barras verticais, que modelam as superfícies dos volumes do casario. Alguns 

contornos são formados por áreas não pintadas, mas o valor cromático da madeira, 

num caso, ou do platex, no outro, são constitutivos e reforçam o ritmo da superfície. 

Importa sobretudo destacar a forma como Joaquim Rodrigo contorna o problema do 

ponto de fuga da perspetiva para preservar a integridade do plano pictórico, sem o 

recurso a uma bidimensionalidade mais declarada, como ocorria na pintura de 

Gauguin. A solução aprendida com Cézanne revela já alguma sofisticação. Consistiu 

em provocar um paradoxo de ordem percetiva, através da tensão entre a tendência 

para o aprofundamento ilusionista da superfície pictórica em direção ao ponto de fuga 

da convenção da perspetiva e dos hábitos da perceção natural, por um lado, e um 

avanço ótico para diante do plano da superfície produzido pelo jogo de pinceladas de 

cor, por outro. No caso da primeira pintura (CR 18) os planos não modulados e de cor 

não mimética, mais próximos de Gauguin — la petite sensation que Cézanne achava 

que Gauguin lhe havia roubado30 —, constroem no centro da imagem, no espaço entre 

                                                        
29 Cézanne citado por BERNARD, Émile — “Paul Cézanne” in L’Occident. Paris, juillet 1904, p. 23 e 

GOWING, Lawrence — Cézanne: la logique des sensations organisées. Paris: Macula, 1992, p. 46. 
30 GOWING, Lawrence — Cézanne: la logique des sensations organisées. Paris: Macula, 1992, p. 103. 
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o arvoredo destinado ao ponto de fuga da perspetiva, um plano branco extremamente 

luminoso e onde se recorta a roupa pendurada, que contraditoriamente parece recuar 

relativamente àquele. O seu contraste com o resto dos planos cinza, que definem o 

céu, ao intensificar a luminosidade num branco puro, produz o referido avanço ótico 

relativamente ao plano pictórico. No segundo caso (CR 20), este processo é obtido 

através de um ponto de vista em plongé sobre o casario, que se distribui pela 

totalidade do plano pictórico evitando a linha do horizonte e a implícita quebra com a 

profundidade ilusionista convencional. No centro da imagem, uma construção maior e 

mais escura, rodeada por caminhos que escavam a superfície e cujo centro apresenta 

uma janela negra, revela o já referido paradoxo entre o avanço ótico implicado pela 

convexidade da construção e o refluxo ambíguo que a janela negra patenteia. A lição 

de Cézanne, integrada na revisitação que a sua pintura fez dos legados do pós-

impressionismo, permitiu-lhe experimentar o plano pictórico como um resultado 

espacial absoluto, o que consistiu numa importante conquista para uma afirmação 

modernista. A terceira pintura, Sobreiros, prescinde das figuras na paisagem, esta 

torna-se um motivo ou pretexto para a pintura em geral. Como Thierry de Duve 

afirmou “a pintura modernista começa quando a paisagem já não é um género mas um 

motivo, um pretexto para a pintura em geral, e acaba no momento em que a pintura 

monocromática se transforma num género, numa convenção específica”31. Cézanne 

continua presente através da fragmentação dos planos de cor, enquanto modo de 

notação de figuras e fundos indiferenciados, mas agora a sua petite sensation parece 

ser usurpada por Van Gogh. O intrincado de árvores, que ocupa a totalidade do plano 

pictórico, apresenta diferentes densidades e orientações na sua distribuição, para tal 

em muito contribuem as linhas de contorno dos sucessivos planos, ora verticais, ora 

horizontais, sempre ondulantes. Se na paisagem sem título (CR 7), do ano anterior, a 

influência de Van Gogh era genérica, agora ela aproxima-se de uma questão que será 

cara a Matisse e que consiste na diferenciação do efeito das marcas lineares através 

das variações da sua espessura, orientação e afastamento ou proximidade de umas às 

outras. Esta diferenciação produzida pelo desenho vem implicar-se na variação da 

perceção de uma mesma cor através da relação entre qualidade e quantidade. De facto 

as cores utilizadas nos reduzidos planos do lado esquerdo da pintura, quando 

                                                        
31 de DUVE, Thierry — “The Mainstream and the Crooked Path” in Jeff Wall. London: Phaidon, 2002, 

p. 44. O itálico é nosso. 
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aplicadas em áreas mais amplas no lado direito ganham diferentes valores e 

qualidade. Joaquim Rodrigo em breve operou uma síntese das características 

apontadas nestas pinturas e que, à semelhança do que Matisse realizara em 1905, lhe 

abria as portas a um modernismo efetivo. Realizado pacientemente e ainda que 

desfasado do seu tempo, constituiu o processo de uma experiência efetiva na sua 

prática, diferenciada de um conhecimento sistematizado e historicamente circunscrito, 

que de resto nunca poderia encontrar no contexto de uma cultura moderna deficiente 

em Portugal e de que os seus próprios pares se queixavam, como vimos 

anteriormente. Ainda que datem de 1950, as pinturas que iniciam essa síntese do pós-

impressionismo e definem uma proximidade de Matisse são Modelo, 1951, — a 

primeira pintura que expôs publicamente, no Salão da primavera de 1951, uns meses 

antes da VIª Exposição Geral de Artes Plásticas, onde apresentaria Sobreiros, 1951, 

— Retrato, 1951, e Modelo 2, 1951. Naturalmente que nenhuma evolução é linear, e 

se aqui é feita referência a esta primeira síntese, posteriormente à análise das obras de 

1951, como sem título (CR18); sem título (CR 20) e Sobreiros, 1951, tal se deve ao 

facto de que estas apenas desenvolvem com maior sofisticação as questões pós-

impressionistas abordadas em pinturas de 1950, como sem título (CR 7), Paisagem — 

Caneças, 1951, e Paisagem — Carenque, 195132. Em Modelo, 1951, a figura 

feminina é apresentada frontalmente e desenhada por um espesso traço negro que a 

dispõe numa composição de forma triangular, tocando com a cabeça o limite superior 

da pintura e com o pé, à direita, o seu limite inferior. Esta tensão reforça a 

planificação a que o corpo sentado do modelo está submetido. Os planos triangulados 

das vestes organizam-se com um ritmo autónomo, mas são ainda definidos pelo 

desenho e o seu cloisonné. As áreas são preenchidas com pinceladas curtas que 

modelam a mesma cor sem variações tonais e estruturam de modo unitário a 

distribuição desta numa indiferenciação de notação de plano para plano ou entre 

figura e fundo. Apenas o xaile com os seus arabescos vem permitir ritmar dentro de 

um mesmo plano diferentes cores, dadas cada uma por uma pincelada própria. Esta 

indiferenciação da distribuição da pincelada pela figura e pelo fundo contribui para a 

homogeneização da superfície do plano pictórico e conserva uma memória pós-
                                                        
32 Não deixa de ser curioso, talvez sintomático, que o próprio Joaquim Rodrigo no catálogo sistemático 

das suas obras, que organizou como complemento ao Complementarismo em pintura, faça recuar a 

pintura Sobreiros, 1951, para junto das de 1950 que aqui se referem e que lhe atribua mesmo uma data 

errada, precisamente 1950.  
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impressionista. Também a síntese cromática da frontalidade do fundo, dividido em 

duas áreas vazias, praticamente sem sombras (apenas sob a saia é visível um 

obscurecimento da cor), nem linhas oblíquas sugerindo profundidade, com o plano do 

chão que dá continuidade ao da parede e cai vertical da linha de horizonte, 

ligeiramente quebrada pela sobreposição da figura, para o fundo da pintura, reforça a 

sua bidimensionalidade e constitui uma assimilação da lição de Cézanne desenvolvida 

por Matisse. O xaile e o seu decorativismo, que sublinha a distribuição e notação da 

cor, confronta e faz sistema em oposição à monocromia dos outros planos, revelando 

uma aproximação à máxima de Matisse: “expressão e decoração são uma e a mesma 

coisa”33. Para Matisse quando o decorativismo assume a carga de significações, que o 

sistema das Belas Artes para si apropriou no Ocidente, mas que no Islão constitui a 

própria ideia de arte, deixa de estar associado a uma mera frivolidade para passar a ser 

a expressão de uma linguagem que se diz a si mesma e assim possibilita o seu próprio 

entendimento.  

O próximo passo na aproximação de Joaquim Rodrigo a Matisse implicou o 

abandono da pincelada construtiva de Cézanne ou expressiva de Van Gogh e uma 

declarada integração do plano não modulado, de cor autónoma e não mimética. A 

Casa Vermelha, 1951, foi esse passo, dado provavelmente depois da visita à 

exposição Le Fauvisme, no Museu de Arte Moderna de Paris, em setembro. De resto, 

nesta exposição Cézanne e Van Gogh, entre outros, faziam a introdução ao 

movimento34. Esta pintura ultrapassou alguns pormenores atidos aos dados 

referenciais para declarar o plano construído pela cor saturada com uma nova 

dimensão. O rio definido por uma mancha azul homogénea dobra-se para acompanhar 

a verticalidade da pintura, bem como o telhado da casa ou uma margem relvada do 

rio. O uso de contrastes de cores complementares e as primárias a dominar as áreas 

mais extensas do plano pictórico, bem como os interstícios não pintados, contornando 

os vários planos e que se substituíram aos contornos pretos, desempenham um papel 

construtivo na pintura e declaram uma tensão cromática vibrante. Interior, 1951, 

como o próprio título sugere volta-se sobre o intimismo da casa e até neste nível 

temático glosa a referência maior desta fase de aprendizagem. A relevância da cor 

                                                        
33 Citado por SCHNEIDER, Pierre — Matisse. Paris: Flammarion, 1984, p. 179.  
34 GINDERTAEL, R. V. — “Le Fauvisme ou les grandes vacances” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 

2, nº 8, Octobre 1951, p. 32. 
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intensifica-se. O desacerto do plano cromático com o desenho é francamente 

assumido, superando essa unidade fundacional para Cézanne, e a autonomia da cor 

conhece novas experiências que a desvinculam não só da mimese como da 

referencialidade, em manchas de cores que contrastam em complementares. O espaço 

é então construído pela cor. A composição articula planos cromáticos que evitam o 

contacto direto entre si para deixarem a cor do papel participar e substituir-se ao 

desenho, conferindo maior luminosidade ao conjunto. Tal como nos exemplos 

anteriores, estes planos desdobram-se e assumem o dado espacial da superfície da 

pintura, sucedendo-se na vertical uns aos outros de cima abaixo da pintura. O motivo 

do espelho, concentra uma tensão formal neste tecido, que se desvanece 

progressivamente nas várias linhas curvas, cada vez mais amplas que se propagam 

concêntricas a esse núcleo. A introdução de alguns motivos decorativos de 

características lineares com insistência repetitiva é tentada, mas o resultado é frouxo, 

contrariamente ao xaile de Modelo, 1951, precisamente porque Joaquim Rodrigo não 

compreendera ainda com clareza o sentido do decorativismo de Matisse. 

A série de Banhistas, realizada em 1951, define-se por um novo entendimento 

da relação da figura com o fundo. Este ganha relevância pelos ritmos cromáticos de 

cores saturadas que avançam sobre a figura e desestruturam a tradicional hierarquia, 

fazendo avançar o plano de fundo e dando-lhe uma articulação mais plena com a 

figura bidimensional. O decorativismo encontra finalmente uma significação 

pertinente no conjunto, como não acontece noutras pinturas. O desenho das próprias 

banhistas revela uma grande insegurança, no entanto a declarada assunção da sua 

espontaneidade compensa o que uma hesitação poderia comprometer. Tal como os 

corpos de Le Bonheur de vivre, as anatomias são também deformadas e mutiladas. O 

modelo sentado assume posturas angulosas como para caber na superfície pictórica e 

conferem àquele um maior dinamismo. A mulher como figura expectante, passiva e 

sensual, retratada num contexto intimista, transporta seguramente uma extensa 

iconografia na história da arte Ocidental, que Matisse assumiu de forma “canibal”, 

porque, como afirmou Yve-Alain Bois, “quis definitivamente virar a página da 

tradição Ocidental da pintura”35. Não deixa de ser interessante verificar como estas e 

mais um ou dois desenhos serão as pinturas mais sensualistas e erotizadas que 

Joaquim Rodrigo alguma vez fez ou fará no curso da sua vida. Será também neste 

                                                        
35 BOIS, Yve-Alain — Painting as Model. Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 1990, p. 76. 
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momento que surgem alguns desenhos, tão escassos na sua obra. Se estes desenhos 

estão também sob o signo de Matisse, eles não deixam de revelar um curioso 

aprofundamento de uma problemática deste artista posterior ao fauvismo e que 

consistiu na descoberta de que qualquer divisão na superfície de um plano é em si um 

processo de coloração. Matisse afirmou que “com cores o que mais conta são as suas 

relações. Graças a estas e só a estas um desenho pode ser intensamente colorido sem 

que nele exista qualquer necessidade de cor propriamente dita”36. Se as relações 

cromáticas são sobretudo relações entre quantidades definidas numa superfície, a sua 

distribuição pode ser efetuada pelo desenho relativamente ao branco e ao preto. 

Joaquim Rodrigo, em 1951, era ainda muito inexperiente para entender 

profundamente as consequências deste “sistema Matisse”, como o denominou Yve-

Alain Bois37, o facto é que de forma algo sensível ou intuitiva, nestes desenhos, 

demonstrou um vislumbre do problema da cor como uma relação da quantidade com a 

qualidade (“a quantidade da cor é a sua qualidade” disse Matisse a Tériade). Assim o 

Nu (CR 34) segue o exemplo dos nus de Le Bonheur de vivre, ou seja, a anatomia 

deformada pela ondulação do traço e pela perspetiva, as diferentes espessuras do traço 

e a sua interrupção declaram os aspetos mais evidentes, no entanto a mutilação da 

cabeça ou de parte das pernas do modelo contorcido para fazer caber os seios no 

retângulo do desenho revela uma particular atenção ao primado do formato da folha 

de papel na organização do desenho. O outro Nu (CR 35), para além destes aspetos, 

vem explorar a espessura extrema de alguns traços de contorno que se confundem 

com uma sombra que acompanha a zona posterior do corpo do modelo e por contraste 

com a superfície branca do próprio corpo devolve a esta outra qualidade relativamente 

ao fundo e deixa simultaneamente o modelo suspenso, sem gravidade. Mas o mais 

curioso, no desenho talvez menos interessante destes, é a intuição da inversão que 

Matisse deu a esta questão tradicional, ou seja, como pode o preto tornar-se também a 

cor da luz no desenho e não apenas de sombra. Se aparentemente o preto carregado de 

certos traços corresponderia a uma sombra, a um olhar mais atento sobre a 

distribuição da luz existem áreas que não poderiam ser desenhadas e preenchidas a 

preto, como sejam os maxilares do modelo, o ombro direito, a superfície de uma caixa 

sobre a qual a mulher apoia o braço. O Retrato do pintor Jacques Margerin, 1951, 

                                                        
36 Idem,  p. 23.   
37 Idem, pp. 22 – 34. 
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será destes o que melhor desenvolve a questão da distribuição e das relações de 

quantidade das diferentes áreas produzidas pelo desenho. Para além da tipologia 

matissiana do traço, este organiza uma grande diversidade de áreas com diferentes 

valores qualitativos (a face de perfil do retratado, a sua camisa, a margem direita do 

desenho, o fundo ritmado na zona superior) e que se articulam num todo com 

dinamismo. Também a diferença de espessura das linhas, interrompidas e de 

orientações aparentemente hesitantes, contribui para uma maior diversidade de 

contrastes.  

Esta revisitação do fauvismo permitiu à pintura ainda incipiente de Joaquim 

Rodrigo operar uma síntese significativa dos elementos pictóricos. A sensorialidade 

do mundo passa a ser articulada por um sistema que tem como estrutura base a cor, o 

desenho, o plano, o valor e a composição. Estes elementos relacionam-se de modo 

autónomo para produzir uma realidade plástica que se define pelos seus meios. Nesta 

transposição se esboça já, como aconteceu com o desenvolvimento do próprio 

fauvismo, uma relação cognitiva dos elementos da pintura com o mundo e por isso a 

pintura se entende como uma realidade visual dotada de um conhecimento próprio e 

inerente a qualquer situação percetiva que a supõe. O fauvismo, como um dos 

primeiros movimentos modernistas do século XX, permitiu um entendimento 

construtivo da pintura, onde uma dimensão racionalista podia ter lugar e a pintura se 

assumia como matéria de conhecimento. Para Joaquim Rodrigo esta revisitação 

permitiu-lhe realizar, pelos seus próprios meios e não isenta de amadorismo, esse 

processo que historicamente ocorrera quarenta anos antes. Todavia e isso é talvez o 

mais relevante, definiu uma matriz para a sua abordagem da experiência estética.   

 

 

 

Um segundo passo, agora de cá para lá 

 

A fase seguinte, dos finais de 1951 a meados de 1952, muito curta no tempo e 

extensiva na quantidade da sua produção, praticamente realizada sobre papel, 

apresenta uma preocupação centrada no rebatimento dos dados sensoriais do mundo 

sobre o plano pictórico. Joaquim Rodrigo passaria assim também pelas margens do 

cubismo embora a matriz fauvista tenha sido dominante. Em 1954, José-Augusto 

França afirmará que os jovens artistas tinham de “imaginar o que saberiam se os seus 
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pais não se tivessem alheado do tempo próprio”. 38Se à primeira vista esta opção de 

Joaquim Rodrigo poderá parecer uma condensação num microcosmos individual do 

curso de um período da história da arte, tal não ocorre exatamente desse modo. Nesta 

revisitação a abordagem cubista surge como uma consequência da aproximação que 

ensaia ao espaço pós-cubista da designada Nouvelle École de Paris, onde Maria 

Helena Vieira da Silva pontuava desde o seu regresso a Paris, em 1947. Uma 

aproximação à abstração, um pouco tateante, é declarada nos trabalhos que Joaquim 

Rodrigo realiza e para isso alguma experimentação do cubismo teria de ocorrer, já 

que seguramente da via expressionista de Kandinsky pouco lhe interessaria e podia 

conhecer, se se considerar as fontes que tinha ao seu dispor e, para além disso, esta 

afastava-se aparentemente da via construtiva que Joaquim Rodrigo procurava, embora 

a pintura de Kandinsky do período da Bauhaus em diante assumisse uma 

racionalização que certamente mais interessasse a Rodrigo. As reflexões teóricas 

daquele desde cedo lhe foram próximas.  

O já referido livro e exposição de Michel Seuphor, L’Art Abstrait. Ses origines 

ses premiers maîtres (1949), característico da revisão que o pós-guerra fazia das 

primeiras vanguardas modernistas, dava a Joaquim Rodrigo um historial importante e 

sistematizado da Abstração39. Aí Seuphor afirmava: “duas tendências principais [da 

abstração] apareceram em 1910: uma, que podemos chamar lírica, liga Matisse a 

Kandinsky; a outra, que podemos designar por construtiva e mais severa, liga os 

cubistas a Mondrian”40. Era precisamente nesta encruzilhada que Joaquim Rodrigo se 

encontrava, todavia as suas opções estéticas começavam a ganhar direções definidas e 

a abstração surgia como um caminho evidente. Ao rememorar este período afirmou: 

“já não eram os assuntos, ou, melhor, os temas, que me interessavam, mas sim a 

compreensão e a resolução das dificuldades que se me iam deparando. Penetrava num 

                                                        
38 FRANÇA, José-Augusto — “Apresentação do I Salão de Arte Abrstrata” in Da Pintura Portuguesa. 

Lisboa: Ática, 1960, p. 124. 
39 Importa referir que a última exposição oficial dirigida para a Abstração ocorrera no Musée du Jeu de 

Paume, com o título Origines et développement de l’art international indépendant, durante a 

Exposição Universal de 1937. Só com o aparecimento dos Salon des Réalités nouvelles, em 1946, a 

apresentação de arte abstrata começou a ganhar relevância no contexto parisiense.  
40 SEUPHOR, Michel — L’Art Abstrait. Ses origines ses premiers maîtres. Paris: Maeght, 1949, p. 95. 
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mundo de novos valores e de revelações apaixonantes de imprevisível interesse. 

Tinha pressa e pretendia recuperar o tempo que havia perdido até aos 39 anos”41.  

Se dúvidas houvesse, outros livros que integraram a sua biblioteca — talvez 

por ocasião da viagem a Paris, em setembro e outubro de 1951, e em 1952, na 

sequência da grande viagem a França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca e 

Suécia, —  foram: o célebre e finalmente traduzido, em francês, Wassily Kandinsky, 

Du Spirituel dans l’Art. Paris: Denöel, 1951; Charles Estienne, L’Art Abstrait est-il un 

Academisme? Paris: Éditions de Beaune, 1950; Juan-Eduardo Cirlot, La Pintura 

Abstrata. Barcelona: Ediciones Omega, 1951; Pierre Descargues, Vieira da Silva. 

Paris: PLF, 1950; Cahiers d’Art XXe Siècle – Nouveaux Destins de l’Art, Nº 1, 1951 

e os Nº 2 e 3 do ano seguinte. A revista Art d’Aujourd’hui consta na sua biblioteca a 

partir do nº 10 – 11, maio –junho de 1950 e ter-lhe-á fornecido a base de muita 

informação que assimilou durante vários anos. Estes títulos definem claramente para 

onde os novos interesses convergem: a abstração, que no pós-guerra francês ganhava 

um novo e importante fôlego sob a designada Nouvelle École de Paris.  

Este nome vago e nacionalista para diversos posicionamentos artísticos 

polarizados entre a não-figuração e a abstração, teve origem em 1946 a partir do título 

da exposição Cent Chefs-d’oeuvre des peintres de l’École de Paris, apresentada na 

galeria Charpentier e comissariada por Germain Bazin, Jean Cassou e René Huyghe. 

A exposição dentro da já referida atitude de amnésia relativa às problemáticas das 

vanguardas de 20 e 30 e da história recente circunscrevia-se aos nomes clássicos do 

modernismo (Chagall, Soutine, Utrillo, Matisse, Braque e Picasso), estando excluídos 

os jovens artistas, o que provocou a reação dos críticos Léon Degand e Charles 

Estienne que defenderam a necessidade de se projetar no curso da história os novos 

artistas contemporâneos, nomeadamente os novos valores da abstração, mas aceitando 

tacitamente a designação. Também Pierre Francastel, em 1947, saudava “as premissas 

da nova Escola de Paris”42. Como refere Laure de Buzon-Vallet “talvez seja 

necessário encarar neste fenómeno de recuperação, que é a École de Paris em 1946, e 

onde em última instância se encontra qualquer [artista], como o desejo de representar 

                                                        
41 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 18. 
42 FRANCASTEL, Pierre — Nouveau dessin, nouvelle peinture, l’École de Paris, Paris, 1947, pp. 179, 

citado por BUZON-VALLET Laure de — “LÉcole de Paris: éléments d’une enquête” in HULTEN, 

Pontus (ed.) — Paris-Paris. Paris: Centre Georges Pompidou, 1981, p. 252. 
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a eterna imagem de Paris, que a última guerra havia ameaçado destruir”43. A 

comprovar a indefinição desta designação, está a polémica instalada dez anos depois 

nas páginas da revista Cimaise, entre Julien Alvard, Michel Ragon, Herta Wescher e 

Roger V. Gindertaël. Os argumentos são variados mas apontam o facto de que a 

escola é constituída por artistas de diversas origens, diferentes posições estéticas e que 

é apenas enquanto lugar internacionalista e cosmopolita de cruzamentos, encontros e 

divergências que Paris pode ser designado como tal, até porque as insuficiências 

estruturais (escolas, museus e receção) são referidas e fortemente criticadas.   

Nesta Nouvelle École de Paris eram detetáveis várias tendências, que estavam 

polarizadas entre a não-figuração e a abstração, embora o caráter mais 

internacionalista desta e os seus antecedentes implicasse uma maior desvinculação a 

esta designação. De resto, a polémica que se instaura entre Charles Estienne, por um 

lado, a partir do livro já mencionado L’Art Abstrait est-il un Academisme?, que 

Joaquim Rodrigo adquiriu, onde era feita a defesa de uma pintura “quente” contra 

uma pintura “fria” e se considerava a abstração do plano cortado e planificado como 

um academismo e, por outro lado, Léon Degand, que nas páginas da Art 

d’Aujourd’hui44, assinadas e lidas atentamente por Joaquim Rodrigo, desconstrói o 

preconceito que enformava a posição daquele, afirmando que há apenas boa e má arte, 

independentemente da posição não-figurativa, abstrata ou figurativa, veio atualizar a 

antiga polémica entre figuração e abstração e estabelecer uma profunda clivagem 

entre estes dois posicionamentos. No primeiro, também conhecido por abstração lírica 

eram detetáveis diferentes vias: uma mais gestual, desenvolvida por artistas como 

Pierre Soulages ou Hans Hartung e outra mais diretamente implicada numa abstração 

pós-cubista — também referenciada em Paul Klee45, como concluía Julien Alvard a 

                                                        
43 Ibidem, p. 252. 
44 Cf. os seguintes artigos de DEGAND, Léon — “L’épouvantail de l’académisme abstrait” in Art 

d’Aujourd’hui. Paris, série 2, nº 4, Mars 1951, pp. 32 – 33; “Lettre à quelques peintres figuratifs que 

guette l’abstraction” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 3, Nº 5, Juin 1952, pp.1 – 5; “La querelle du 

chaud et du froid” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 4, nº1, Janvier 1953, pp. 9- 14. 
45 LAPA, Pedro (ed.) — Cinco pintores da modernidade portuguesa. Barcelona: Fundació Caixa 

Catalunya, 2004, p. 34. Ou para uma reformulação mais desenvolvida, LAPA, Pedro — “Vieira da 

Silva, The visible and the gap” in DIX, Steffen & PIZARRO, Artur (ed.) — Portuguese Modernisms. 

London: Legenda, 2011. 



 58 

partir de um inquérito realizado a jovens artistas46— e que contava com Roger 

Bissière, Vieira da Silva, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Nicolas de Staël, Serge 

Poliakoff, Charles Lapicke, entre outros. As galerias mais dirigidas para estas 

tendências da Nouvelle École de Paris eram a Jeanne Bucher, Galerie de France, Dina 

Vierny, Arnaud, Beaune, que Joaquim Rodrigo provavelmente começou a visitar em 

1951. As revistas de arte, sobretudo a Cimaise, constituía a plataforma privilegiada de 

discussão e divulgação, deste posicionamento não-figurativo. O abstracionismo, que 

se afirmava como a tendência de vanguarda47 e internacionalista, era olhado, segundo 

Domitille d’Orgeval, como refratário à lógica conservadora e nacionalista da arte 

oficial da École de Paris 48, no entanto estes artistas abstratos não deixaram de se 

considerar parte dela, apesar da posição distanciada que aí assumiram49. A sua 

principal manifestação encontrava no Salon des Réalités nouvelles um importante 

momento, a que voltaremos mais adiante quando a sua receção em Joaquim Rodrigo 

for efetiva. Artistas como Herbin, Félix Del Marle, Magnelli, Edgar Pillet, Dewasne, 

Jacobsen, Cícero Dias, Mortensen ou Vasarely constituíram o principal núcleo desta 

ala abstrata. À galeria Denise René coube o papel proeminente na apresentação da 

arte abstrata geométrica e a revista Art d’Aujourd’hui constituiu o seu polo de difusão 

e debate fundamental. Importa referir que Joaquim Rodrigo assinou, desde 1951, esta 

revista e o seu interesse foi tão declarado que recolheu os números anteriores ainda 

disponíveis que remontavam a maio-junho de 1950. Em breve esta via tornar-se-ia a 

sua referência maior. De facto, a revelação dos trabalhos dos artistas da Nouvelle 

École de Paris no pós-guerra exerceu um grande fascínio junto de muitos artistas, o 

que inevitavelmente acabou por gerar uma moda que transformou em academismo as 

premissas da escola, como logo em 1947 notou Pierre Francastel50, à semelhança do 

que ocorria no outro lado do Atlântico com o expressionismo abstrato. 
                                                        
46 “Enquête auprès des Nouvelles Artistes” in Art d’Aujourd’hui. Paris, nº 10-11, Mai – Juin, 1950, e 

série 2, nº2, Novembre, 1950. 
47 “Avertissement” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 3, nº 1, Décembre 1951. 
48 d’ORGEVAL, Domitille — “Le Salon des Réalités nouvelles: pour et contre l’art concret” in 

www.realitesnouvelles.org/historique. 
49 O edital da Art d’Aujourd’hui. Paris, série 3, nº 1, Décembre 1951, anteriormente referido tinha 

como subtítulo “L’École de Paris dans les Pays Nordiques”, a propósito da exposição Klar-Form, que 

reuniu um amplo grupo abstrato de artistas da galeria Denise René. 
50 FRANCASTEL, Pierre — Nouveau dessin, nouvelle peinture, l’École de Paris, pp. 179 por 

BUZON-VALLET, Laure de, p. 252. 
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A quantidade de papéis que Joaquim Rodrigo pinta entre 1951 e 1952 é vasta 

e denota uma tentativa de superar as fontes modernistas clássicas e se sincronizar com 

estas questões do pós-guerra. Também a encruzilhada entre o que Michel Seuphor 

designou por abstração lírica e abstração construtiva se torna manifesta nas suas 

produções. Algumas pinturas operam esta profunda alteração ainda em 1951, 

provavelmente depois da referida viagem a Paris e da leitura de livros e revistas então 

adquiridos. Talvez a exposição de Roger Bissière, que poderá ter visto na galeria 

Jeanne Bucher; ou outras, como a desse verão na galeria Denise René, que agrupava 

grandes nomes, de Léger ou Le Corbusier a Vasarely e Pillet; ou ainda na Beaune, 

com Poliakoff e Lapicque, também o tenham motivado para essa alteração.  

Assim, num primeiro momento, as pinturas sem título (CR 37) e O violinista, 

1951, definem uma transformação na sua prática. Em ambas o espaço fragmentado 

torna indestrinçável a diferença entre figura e fundo. Na primeira podemos ainda 

encontrar fragmentos, que correspondem a planos não modulados e que apresentam 

uma homogeneidade cromática dominada por variações tonais. A conceção da 

superfície pictórica como um campo totalizador é aprofundada relativamente a 

pinturas anteriores e, como dizia o próprio Joaquim Rodrigo, o tema perde relevância 

para entrar num mundo de novos valores. Importa referir que, tal como diante de uma 

pintura cubista analítica, estamos perante uma fragmentação do mundo, onde 

segmentos de arquiteturas ou da paisagem coexistem com pormenores menos 

referenciados. Seria possível encontrar uma vaga proximidade com a pintura de 

Lapicque, sobretudo pela legibilidade que este procurou e se adaptava a este novo 

caminho de Joaquim Rodrigo. Em O violinista esta fragmentação é ainda mais intensa 

de forma a integrar as miríades de perceções do mundo no plano da superfície 

pictórica. Se na pintura anterior a relação entre os diversos planos e fragmentos 

começava a encontrar articulações próprias no plano da superfície pictórica, 

desvinculadas dos dados percetivos do mundo, nesta pintura e aí residirá o seu maior 

interesse, os diversos conjuntos de planos fragmentados são já ordenados em ritmos e 

distribuições autónomas, que arrastam o inevitável fragmento do violino neste todo. 

Tanto numa pintura como noutra, a ausência de matéria cromática na justaposição dos 

planos dá ao conjunto um valor vibrátil mais intenso. A paleta desta última 

experimenta de forma ainda incipiente o contraste simultâneo com o par azul-amarelo 

e a complementaridade do violeta, trazendo assim novos dados aprendidos nas 
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experiências órficas de Robert Delaunay51. Se estas pinturas efetuam uma revisitação 

dos distantes parâmetros cubistas, fazem-no de forma algo deficiente, denotando uma 

fragilidade do desenho. De facto, a via matissiana que seguira oferecia diferentes 

soluções que não se articulavam tão facilmente com uma prática cubista, algo 

empírica, de matriz picassiana, que agora experimentava e implicava outra 

compreensão do desenho.  

Talvez com consciência do facto, a série de pinturas elaboradas no início de 

1952 detiveram-se mais explicitamente neste aspeto. Realizadas sobre papel, o que no 

cômputo da obra de Joaquim Rodrigo significa quase sempre estudo, uma série de 

pinturas sem título do início de 1952 (CR 41, 42, 43) assume mais diretamente a 

referência a Picasso, que tanto o impressionara, bem como a Braque. A dimensão 

construtiva proporcionada pelo desenho é assumida, permite-lhe tratar a arquitetura da 

composição de forma não naturalista e ultrapassar a pintura como efeito direto de um 

referente, do próprio mundo. Uma atenção analítica aos diversos planos, à sua 

sobreposição e justaposição, capaz de construir relações específicas entre as formas, 

que servem uma composição desenvolvida na vertical, manifesta-se com uma 

desenvoltura interessante. Existe já uma construção complexa de relações entre os 

diferentes perfis dos planos e transposições cromáticas que é digna de nota. As linhas 

produzidas ganham autonomia e contribuem para uma maior variação rítmica do 

desenho com o cromatismo geral da pintura. Este assenta em variações tonais e 

contrastes complementares bem equilibrados estabelecidos a partir de uma paleta de 

tons intermédios. São vários os planos cujo tratamento cromático produzido pelas 

raspagens da superfície com o cabo do pincel os vem animar de uma luminosidade 

que sobe o seu tom geral. A linha como cor, aprendida em Braque, vinha 

complementar a cor como desenho de Matisse. Outras vezes os sombreados 

construídos a partir da repetição dos limites de um plano por outro ligeiramente 

maior, com uma variação tonal mais escura, conferem algum dramatismo e denotam a 

referência de Picasso.   

Com estas obras fechava-se um ciclo de aprendizagem das referências 

históricas, embora esta revisitação do cubismo tenha sido motivada pela necessidade 

                                                        
51 Quer o livro de Michel Seuphor, quer a Art d’Aujourd’hui. Paris, série 2, nº 8, Octobre 1951, 

apresentavam dois ensaios sobre a pintura de Delaunay, assinados respetivamente por Guy Habasque e 

Léon Degand.   
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de trabalhar o espaço dentro de questões que então as mais novas gerações de pintores 

abstratos suscitavam. Uma pintura que escapa a este percurso e surge isolada será O 

circo, 1951. Os traços pretos e circulares que definem o desenho são espessos e 

espontâneos, encerrando os planos de cor saturada, sem modelação, privilegiando as 

cores primárias. A planificação destes sobre a superfície pictórica é absoluta, embora 

resíduos figurativos sejam detetáveis como acontece com os trabalhos cubistas. No 

entanto, o resultado geral da pintura, pela espontaneidade que encerra, aproxima-se de 

uma vertente expressiva que pouco interessou às preocupações de Joaquim Rodrigo. 

A valorização do acidente e do prazer do manuseamento dos materiais artísticos 

constituiu-se como a forma de uma unidade psicossomática, problema caro a Matisse 

e a Kandinsky e posteriormente a Joaquim Rodrigo. Se O circo não anuncia a 

radicalização da fase seguinte da sua obra, introduz um declarado desejo de 

experimentar um caminho posterior às problemáticas históricas em que a sua pintura 

estava encerrada e de o levar tateante para uma contemporaneidade que começava a 

conhecer mais profundamente.  

Será sobretudo uma vasta série de pinturas a lápis de cera e pastéis sobre 

papel, sem título (CR 45 - 50), realizadas em 1952, depois da integração das noções 

do espaço pós-cubista e de uma maior abertura da cor com recurso aos contrastes 

simultâneos, que se manifesta já com alguma consistência uma prática abstrata que 

procura a filiação na Nouvelle École de Paris. Os planos já não são elementos 

figurativos simplificados mas assumem-se como planos autónomos. A sua 

compartimentação em reservas, operada por linhas negras e espessas, que estruturam 

um linearismo dinamográfico compacto e ritmado, assume a totalidade da superfície 

do plano pictórico. Uma vaga sugestão do all over, definido por Clement Greenberg 

como “uma superfície unida por uma multiplicidade de elementos idênticos ou 

similares, repetida sem grandes variações de um lado da tela até ao outro e que 

dispensa aparentemente qualquer princípio, meio ou fim”52, com origem no cubismo 

analítico que Joaquim Rodrigo revisitara, ocorre em algumas destas pinturas mas sem 

consciência disso e talvez mesmo por uma certa inabilidade. Certamente mais como 

efeito mimético de modelos como Manessier ou Jean Bazaine do que produto de uma 

                                                        
52 GREENBERG, Clement — “The Crisis of the Easel Picture” in The Collected Essays and Criticism. 

Arrogant Purpose 1945-1949. Vol. II. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1986, p. 

222.  
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consciência declarada das suas implicações, até porque noutras pinturas tal não ocorre 

e o recurso a um motivo mais centralizado (CR 49) está patente. Rigorosamente a 

questão da pintura all over só encontra a sua realização plena nos drippings de 

Jackson Pollock, na Nouvelle École de Paris, com os seus refinamentos do cubismo e 

um gosto tradicional pela composição, tal não consistiu preocupação, embora algumas 

pinturas de Vieira da Silva denotem maior evidência na ênfase prestada a este aspeto53 

e mais declaradamente nas da pintora turca Fahr-El-Nissa Zeid. A referência a este 

conceito de Greenberg surge aqui para dar conta da tendência do espaço pós-cubista 

para uma equalização de elementos e áreas da pintura, tal como aconteceu na música 

com Schönberg, na literatura com o Finnegans Wake de Joyce, exemplos estes de que 

o próprio Greenberg se socorre para a elaboração deste conceito.     

Também a linha, em alguns casos (CR 48), perde o valor construtivo delegado 

na organização dos planos cromáticos e funciona como outro plano de cor ou cesura 

sem continuidade numa superfície mais extensa. A paleta é dominada pelas cores 

primárias com recursos a variações de tom da dominante. Em alguns casos o 

desenvolvimento formal ganha maior espontaneidade e expressividade e perde a 

dimensão construtiva geralmente dominante, como acontece com esta pintura. Talvez 

uma vaga aproximação às memórias muito recentes dos pintores do grupo Cobra, que 

vira nesse ano no norte da Europa, tenha sido tentada, ainda que este interesse seja 

meramente circunstancial e sem continuidade. 

Em 1952, Composição, 1952, (CR 51), uma pintura sobre tela, constituir-se-á 

como meta de todo este percurso de aprendizagem e sincronização, que Joaquim 

Rodrigo concluía. As referências figurativas estão então completa e definitivamente 

excluídas. A superfície pictórica é entendida como uma totalidade, onde se produz 

uma tensão entre o movimento animador de marcas gestuais definidas pelos 

arrastamentos cromáticos e a construção de linhas espessas e negras, quebradas por 

fortes ângulos em busca de uma arquitetura. O cromatismo organizado a partir do 

contraste das primárias — vermelho e amarelo — procura atenuar a sua tensão 

disjuntiva com estes arrastamentos de cor unidirecionais e através dos verdes, que 

contrapõem um contraste de complementares e geram uma maior envolvência, por 

vezes quase atmosférica. Daí o aparecimento inédito na pintura de Joaquim Rodrigo 

de transparências, gradações de cor ou mesmo variações luminosas de intensidades 

                                                        
53 Cf. LAPA, Pedro —“ Vieira da Silva, the visible and the gap”. 
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que reforçam esta componente atmosférica, que contrasta com a estrutura 

arquitetónica. Alguma proximidade com o trabalho de Jean Bazaine é notória mas é 

sobretudo em Chapoval, jovem artista francês de origem ucraniana expositor no Salon 

des Réalités nouvelles e objeto de referência no livro Temoignages pour l’art 

abstrait54, que se deve encontrar a referência. Esta pintura, conforme afirmamos em 

“Tempo e inscrição”,  “define no (...) percurso [de Joaquim Rodrigo] o limiar do 

encontro com uma atitude plástica internacional e contemporânea”55 que até aqui a 

sua obra não conhecera.  

Conforme referimos Joaquim Rodrigo realizou no verão de 1952 uma grande 

viagem por diversos países no norte da Europa56 e se alguns aspetos das 

reemergências expressionistas do movimento Cobra lhe podem ter interessado, 

conforme referimos, o principal conhecimento que adquire nesta viagem é o da 

extensão e desenvolvimento da abstração geométrica no pós-guerra. O conhecimento 

forjado na experiência autodidata que adquirira nos últimos dois anos permitia-lhe 

certamente olhar para as exposições em Paris com outro entendimento relativamente 

ao ano anterior. Uma exposição fulcral que visita em Paris é o Salon des Réalités 

nouvelles, que reúne numa sala própria os artistas que integram o inquérito 

Témoignages pour l’Art Abstrait 1952, livro que adquire e lhe serve de referência 

principal nesse período. A galeria Denise René reforçava a perspetiva, apresentando o 

seu grupo de artistas e principais protagonistas da abstração geométrica em Paris 

(Arp, Bloc, Dewasne, Deyrolle, Herbin, Jacobsen, Lapicque, Magnelli, Mortensen, 

Pillet, Vasarely). Se no ano anterior uma semelhante exposição, na mesma galeria, 

que Joaquim Rodrigo pôde ter visto57, não teria ainda efeito direto na sua pintura, 

passada a viagem ao passado que empreendera, estas novas referências 

proporcionavam uma perspetiva do presente atualizada e de encontro às suas 

inquietações. Curiosamente o salão principal da arte contemporânea nacional, a 

Exposição Geral de Artes Plásticas da SNBA, não teve edição em 1952, como se o 

mundo se tivesse retraído para lhe dar o tempo necessário à sua efetiva emergência! 

                                                        
54 ALVARD, Julien & GINDERTAEL, R. V. (ed.) — Témoignages pour l’Art Abstrait 1952. Paris: 

Edições Art d’Aujourd’hui, 1952, pp. 50 – 61. 
55 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 21. 
56 Cf. “Biografia” in Anexo, desta dissertação. 
57 Idem. 
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O presente encontrado 

 

As obras seguintes, constituem novo passo e uma entrada decisiva na nova 

abstração. A orientação da pintura, que em finais de 1952 Joaquim Rodrigo começa a 

realizar, torna-se extremamente bem definida e obras como Eira, 1952, ou 

Composição, 1952 (CR 53) são já participantes diretas e inovadoras no curso da 

produção artística nacional destes anos, integrando, por isso, a história do 

abstracionismo em Portugal. A sua referência é obviamente francesa e é no quadro 

dos desenvolvimentos da arte contemporânea que ocorrem em Paris, que ela deverá 

ser encontrada, tal como de resto acontece com a grande maioria das referências 

artísticas nacionais deste período.  

Será então, entusiasmado com o novo panorama francês, cujas diretrizes vão 

ao encontro das suas preocupações e lhe abrem um horizonte de pesquisa, que realiza 

estas pinturas. Elas afirmam uma abstração que não pretende idealizar aspetos do 

sensível, para desenvolver um conjunto de relações intrínseco e específico aos 

elementos pictóricos na base de um entendimento sintético e material destes. A 

conquista definitiva de uma abstração geometrizada, mas não racional, algo austera, 

com planos cromáticos saturados e perfeitamente coincidentes com o plano pictórico 

remete este novo patamar da pintura de Joaquim Rodrigo para uma proximidade da 

arte concreta. No caso de Composição, 1952, (CR 53) o cromatismo assume uma 

surdez que a sua paleta conhecera nos primeiros trabalhos figurativos; em Eira, um 

contraste entre cores mais obscuras e outras luminosas tende a contrariar em certos 

pormenores a bidimensionalidade procurada. As formas fechadas, curvas ou retilíneas 

desdobram-se em sobreposições e zonas de interseção recortadas por cromatismos 

diferenciados. Assumem um laço de natureza orgânica, que as encadeia numa 

composição segura e dinâmica. Muito do que revelam estas pinturas, realizadas no 

último trimestre de 1952, com uma grande clareza de proposta, para além do 

aprendido nas visitas a Paris e lido nas revistas e livros sobre o abstracionismo, é uma 

conceção estruturada do espaço pós-cubista, facto que sincroniza definitivamente o 

curso da obra de Joaquim Rodrigo com as problemáticas do seu tempo, o que não era 

comum à maioria dos artistas seus contemporâneos nacionais.  

A fácil adesão a uma prática pictórica que privilegiava uma racionalidade na 

articulação e conceção das formas pode-se explicar pelo seu autodidatismo, com a 

necessidade de explicação objetiva dos processos construtivos da pintura, tantas vezes 
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declarado pelo próprio, no entanto o vasto horizonte de possibilidades que estas 

pinturas permitem vislumbrar colocava o seu trabalho num domínio quase 

inexplorado pela tímida modernidade portuguesa. Convocava uma discursividade e 

aventurava-se em situações mais complexas que a do simples caleidoscópio de vagos 

efeitos, em que alguma arte portuguesa da terceira geração moderna esbarrava, no 

início da década de 1950.  

Antes de nos determos nesta análise, torna-se importante perceber o quadro de 

referências que estruturou o posicionamento de Joaquim Rodrigo, neste momento 

capital da sua obra, em que uma aprendizagem se completa e uma proposta plástica se 

começa desenhar. Estas referências, como de resto as anteriores que temos vindo a 

analisar, são internacionais e situam-se no quadro do movimento abstrato geométrico.  

 

 

 

a) A situação internacional 

 

O movimento abstrato geométrico atravessava um momento de reorganização 

bastante complexo, composto pelos diferentes entendimentos que definiam a 

abstração em geral. Se a referida polémica do “quente” e do “frio” separava a não-

figuração — ou se se quiser o abstracionismo lírico e o tachismo — da abstração 

geométrica, esta, no seio da Escola de Paris, era entendida como uma permanência do 

internacionalismo das abstrações das primeiras vanguardas históricas e por isso 

dificilmente enquadrável numa designação nacionalista e conservadora, que pretendia 

repor Paris no centro dos acontecimentos da vida artística e simultaneamente esquecia 

que tal só sucedera à capital francesa pela abdicação nacionalista em favor de um 

internacionalismo cosmopolita, que deu espaço à grande diversidade das primeiras 

vanguardas. Num famoso artigo publicado na Partisan Revue, em 1940, intitulado 

The fall of Paris, Harold Rosenberg referia que o internacionalismo de Paris havia 

demonstrado que “algo como uma cultura internacional podia existir. E para além 

disso esta cultura t[inha] um estilo definitivo: o moderno”, no entanto seria um erro 

“ver esta cidade como um centro do moderno no seu sentido lato, no sentido em que 

pensamos o contemporâneo como tendo início em 1789. Este mais amplo e 

fundamental contexto não pertenceu apenas a Paris. Incluiu igualmente os Estados 

Unidos, a América do Sul, a China industrial e revolucionária, o Japão, a Rússia, toda 
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a Europa, qualquer lugar no mundo tocado pela civilização contemporânea”. 

Rosenberg concluía que “o mundo assume a sua forma a partir do moderno, com 

consciência ou sem ela” e que por isso seria imprevisível o centro de uma nova fase 

sequente à Segunda Guerra Mundial e que “não seria apenas pelo seu génio que uma 

capital cultural nasceria”, mas precisamente por “outras formas da consciência 

contemporânea, por outro modernismo” 58. Nova York viria a ocupar esse lugar, 

pesasse embora a tentativa desesperada e nacionalista da Nouvelle École de Paris. De 

resto a emergência da abstração, na segunda década do século XX, não se 

circunscreveu a uma nacionalidade, foi um fenómeno internacionalista com diversos 

polos e maioritariamente exterior a Paris.  

O posicionamento artístico que nos primeiros anos da década de 50 

interessava a Joaquim Rodrigo e em que as referidas pinturas se filiam, encontrava a 

sua manifestação mais alargada nos Salon des Réalités nouvelles de Paris. Estes 

remontavam a uma ideia alargada da arte concreta de 1930, desenvolvida agora no 

contexto do pós-guerra, sugerindo uma renovação do movimento internacionalista da 

Abstraction Création, fundado por Hans Arp, Albert Gleizes, Jean Hélion, Auguste 

Herbin, Frantisek Kupka e Georges Vantongerloo, e que entre 1931 e 1935 agregara 

os diversos posicionamentos abstratos em Paris, então perseguidos pelos 

totalitarismos que se expandiam pela Europa. O conceito de arte concreta, partilhado 

por muitos artistas que integraram este movimento e que em última instância terá sido 

o legado mais específico do movimento, foi defendido por Theo van Doesburg, um 

veterano do De Stijl em rutura com Piet Mondrian. Doesburg estabelecia uma 

clivagem entre arte concreta e abstrata, a partir do facto de que se a abstração 

designava uma realidade sublimada por uma plástica, a arte concreta produzia um 

objeto autónomo, completamente independente de qualquer anterioridade naturalista. 

Nos “Comentários sobre o fundamento da pintura concreta” publicados na revista Art 

concret, (abril, 1930) Theo van Doesburg afirmara: “Pintura concreta e não abstrata, 

porque nada é mais concreto, mais real que uma linha, que uma cor, que uma 

superfície. É a concretização do espírito criador”. O interesse renovado que o pós-

guerra demonstrou por este posicionamento teve uma breve introdução logo em junho 

                                                        
58 ROSENBERG, Harold — “The Fall of Paris” in HARRISSON, Charles, WOOD, Paul (ed.) — Art 

in Theory 1900 – 2000. Oxford: Blackwell Publisher, 2003, pp. 552 – 553.  
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de 1945, quando a galeria René Drouin59 organizou uma exposição intitulada Art 

Concret. Mas o lugar cimeiro de apresentação destas preocupações e experiências 

renovadas — Joaquim Rodrigo visitou-o bem — era o Salon des Réalités nouvelles, 

fundado em 1946, por Frédo Sidès, para dar continuidade ao movimento Abstraction 

Création. Terminada a Segunda Guerra Mundial e num contexto de deslocação do 

centro das artes de Paris para Nova York — que a designação de uma Nouvelle École 

de Paris procurava compensar, apesar das indefinições e suspeições já referidas, a par 

de uma posição mais afirmativa por parte de uma nova vanguarda norte-

americana60—, estes salões agrupavam as várias tendências da abstração na Europa, 

com uma discretíssima presença norte-americana, sendo dominante um racionalismo 

de pendor geometrizante. O artigo primeiro dos estatutos da associação fundadora do 

salão afirmava que “a associação dita Abstraction Création fundada em 1931, 

transformada em associação dita Salon des Réalités nouvelles, em 1946, tem como 

objetivo: a organização em França e no estrangeiro de exposições de obras de arte 

comummente designadas: arte concreta, arte não figurativa ou arte abstrata, ou seja 

uma arte totalmente liberta da visão direta e da interpretação da natureza”61. A 

finalidade de divulgar a abstração e impô-la como corrente dominante do pós-guerra 

em França, assumia um paralelo com outro projeto da época, o de um museu dedicado 

à arte não-objetiva da coleção Solomon R. Guggenheim, em Nova York. De resto, em 

1947, as obras dos artistas americanos são apresentadas sob a égide deste museu62. 

Realizados no atual Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris, então Palais des 

Beaux-Arts, o número de expositores, de obras e de nacionalidades envolvidas63 não 

deixou de aumentar, de ano para ano, ao longo das primeiras edições. Frédo Sidès 

ocupava o lugar de presidente-fundador, Auguste Herbin, o de vice-presidente, entre 

1947 e 1954, e Félix del Marle, o de secretário-geral, até 1952. Posteriormente, em 

1953, com a morte de Frédo Sidès, René Massat ocupou o lugar de presidente e, em 

                                                        
59 Art concret, 15 junho – 13 julho, 1945, Paris, galeria René Drouin. 
60 ROSENBERG, Harold — “The Fall of Paris”. 
61 Citado por VIÉVILLE, Dominique — “Vous avez dit géométrique? Le Salon des Réalités nouvelles 

1946 – 1957” in HULTEN, Pontus (ed.) — Paris-Paris. Paris: Centre Georges Pompidou, 1981, p. 

270. 
62 Cf. VIÉVILLE, Dominique — “Vous avez dit géométrique? Le Salon des Réalités nouvelles 1946 – 

1957”, p. 274. 
63 Le Salon des Réalités nouvelles 1949. Art d’Aujourd’hui. Paris, n.º 1 (junho de 1949), s/n.º p.  
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1955, Herbin, um dos pioneiros da Abstraction Création e da arte concreta, assume a 

sua direção, embora a sua influência desde a criação do salão até este ano tenha sido 

determinante. Pevsner foi presidente honorário ainda neste ano. Seguiu-se-lhe Kupka, 

em 1956. No entanto as mudanças e crises sucessivas na direção e orientação do salão 

constituíram uma das suas maiores fragilidades até à mudança de designação, em 

1957, de Réalités nouvelles por Nouvelles Réalités e começo de um outro ciclo. Uma 

das maiores debilidades geralmente apontadas a estes salões residiu, segundo 

Dominique Viéville, no facto de estarem marcados desde o início por “um feixe de 

conceções, de ideias e de obras mais antigas do que uma guerra que então as separava 

do seu advento inicial. O apelo à anterioridade da Abstraction Création, 

nomeadamente designada nos estatutos das Réalités nouvelles, apenas acusa esta 

ambiguidade; a evocação repetida da influência dos diversos grupos e movimentos 

abstratos do entre-guerras na ‘formação artística da nova geração’ retorna muitas 

vezes como um leitmotiv nos textos publicados pelo Salão, tendendo a constituir deste 

ponto de vista uma verdadeira perspetiva histórica da qual toda a expressão abstrata 

seria oriunda”64. Por outro lado, a designação de Réalités nouvelles desvinculava-se 

do termo arte concreta e das suas polémicas específicas para assim agrupar também os 

diferentes posicionamentos da arte não-figurativa e se tornar uma referência mais 

genérica, capaz de resistir aos ataques generalizados à arte abstrata65. No entanto uma 

polémica entre Frédo Sidès e Michel Seuphor, a propósito da já referida exposição 

L’Art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres e respetiva publicação, em 1949, 

onde este último desenvolvia uma história da abstração, lida por Joaquim Rodrigo, 

remete para uma determinação dogmática por parte do Salão de se constituir como o 

único herdeiro e garante da interpretação histórica e atualização da abstração.  

Em 1948, um manifesto, só publicado em 1949 — Premier Manifeste du 

Salon des Réalités nouvelles —, assinado por Herbin e Del Marle, que denunciava o 

desinteresse institucional pela abstração, bem como a exclusão sistemática da 

abstração das grandes manifestações artísticas internacionais, como a Bienal de 

Veneza, ou a recusa retrógrada por parte do Partido Comunista alinhado pelas teses 

zdanovistas do realismo socialista, levantava uma questão mais direta às expectativas 

                                                        
64 VIÉVILLE, Dominique — “Vous avez dit géométrique? Le Salon des Réalités nouvelles 1946 – 

1957”, p. 270. 
65 Cf. d’ORGEVAL, Domitille — “Le Salon des Réalités nouvelles: pour et contre l’art concret”. 



 69 

de Joaquim Rodrigo e que se consubstanciava na recusa de uma abstração espontânea 

— leia-se expressionista ou lírica — em favor de uma prática refletida dentro da 

regularidade euclidiana. No manifesto podia ler-se: “O que é a arte abstrata não 

figurativa e não objetiva? Sem relação com o mundo das aparências exteriores é, para 

a pintura, um determinado plano ou espaço animado por linhas, formas, superfícies, 

cores, nas suas relações recíprocas (...). A não representação do mundo das aparências 

exteriores implica uma técnica, tanto pictórica como escultórica, que não tem 

absolutamente nada de comum com a técnica que decorre da tradição figurativa. Estes 

dois mundos, objetivo e não objetivo, opõem-se formalmente em espírito”66. A 

publicação do livro de Herbin, L’Art non figuratif non objectif, pela galeria Lydia 

Conti, em 1949, viria aprofundar as teses enunciadas para a pintura no primeiro 

manifesto do Salon des Réalités nouvelles. Joaquim Rodrigo comprou-o e teve 

oportunidade de o estudar, provavelmente só em 1954, já que a sua influência se 

revela nas pinturas que então realizará. Um quadro sobre as vanguardas do século 

XX, apresentado no segundo caderno das Réalités nouvelles — publicações que 

acompanhavam os salões e expunham declarações dos artistas apresentados —, à 

semelhança do quadro de Alfred Barr apresentado na sua exposição Cubism and 

Abstract Art (1936), vinha estabelecer as Réalités nouvelles como o pico de um 

processo. O manifesto despoletou uma fratura, mesmo no seio dos artistas 

geométricos, como Magnelli, Dewasne ou Deyrolle, para não mencionar outros como 

Arp. A já referida polémica com Michel Seuphor foi assim uma consequência desta 

pretensão que animou os salões. Só em 1956 retornarão muitos dos artistas afastados, 

pelo que a edição desse ano conferiu-lhe um caráter retrospetivo. Se a teorização foi 

dispersa e as Réalités nouvelles não constituíram uma nova teoria da abstração, até 

pela diversidade de posicionamentos incluídos, os seus objetivos esbarraram no 

modelo obsoleto do salão, que não permitia outros horizontes. Ainda assim uma 

especial atenção foi dada à síntese das artes e à sua implicação na vida social, numa 

tentativa de reatualizar o neoplasticismo, por parte Félix Del Marle e Jean Gorin. A 

sala Espace, que a partir de 1950 apresentava uma série de construções (remetendo 

para uma memória construtivista), projetos e decorações de ampla escala, arquiteturas 

e esculturas policromadas, constituiu o embrião do grupo Espace, que se agrupou em 

                                                        
66 Premier Manifeste des Réalités nouvelles 1948, citado por VIÉVILLE, Dominique — “Vous avez dit 

géométrique? Le Salon des Réalités nouvelles 1946 – 1957”, pp. 274 – 276. 
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outubro de 1951, sob a direção de André Bloc e que tinha como finalidade a fusão das 

artes numa perspetiva funcionalista, através de “uma colaboração efetiva de 

arquitetos, pintores, escultores, plásticos e de organizar pela plástica, o harmonioso 

desenvolvimento das atividades humanas”67. Estas ideias remontavam ao 

construtivismo e ao neoplasticismo da década de 1920. Se para Mondrian a abstração 

mais não era do que a preparação para uma transformação social e do meio e se para o 

construtivismo as novas formas e os novos materiais se inscreviam numa dialética 

histórica e política de um outro mundo, a reativação formal destes princípios 

descontextualizados politicamente e circunscritos a uma síntese das artes maiores, no 

quadro de um universalismo humanista generalizado, redundou numa renovação da 

prática da arquitetura, nome pelo qual a sala Espace também ficou conhecida. Um dos 

aspetos mais interessantes terá sido a tentativa de implicação da arte concreta e 

autónoma no domínio da própria vida quotidiana. Muitos dos artistas que 

participaram neste processo foram recrutados de entre os participantes do salão.  

Ao lado deste grupo Espace era apresentado o grupo argentino Arte Madí, 

criado em Buenos Aires, em 1946, por G. Kosice e Arden Quin, reclamando-se da 

arte concreta, e que expôs coletivamente entre 1948 e 1953 nestes salões. Algumas 

das suas questões não serão indiferentes a Joaquim Rodrigo e a elas voltaremos. Mas 

um dos aspetos mais significativos da prática dos Madí residirá na ênfase prestada ao 

movimento e à mobilidade, presente em muitas das suas obras e que antecipam o 

cinetismo, que terá também algumas das suas primeiras apresentações nos salões, na 

sequência da exposição Le Mouvement, organizada em 1955 por Pontus Hulten, na 

galeria Denise René e que reuniu Yaacov Agam, Pol Bury, Soto, Tinguely e Vasarely, 

sob a égide de Duchamp e Calder.  

Nos Salões das Réalités nouvelles de finais de 1940 e década seguinte é 

possível encontrar uma ampla diversidade de movimentos e posicionamentos, por 

vezes conflituosos, afins da abstração e da complexidade que esta assumia nessa 

época do pós-guerra e que não se circunscrevia sequer a uma teoria base comum, 

como de resto o movimento Abstraction Création dera os primeiros sinais, embora 

um dos seus principais mentores, Auguste Herbin o tenha imaginado. Mesmo com as 

fraturas ocorridas nos episódios referidos, muitos artistas, como Cícero Dias, Olle 

Baertling ou Richard Mortensen, entre outros, continuaram a afluir e a engrossar a 

                                                        
67 Idem, p. 278. 
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corrente geométrica. Apesar destes incidentes o salão ativou todos os contatos 

internacionais, nomeadamente com outros museus, como o Guggenheim, Museum of 

Non Objetive Art, ou com artistas das mais diversas nacionalidades como os ingleses 

Barbara Hepworth, John Wells; os italianos, Piero Dorazio, Gillo Dorfles, Bruno 

Munari, Galliano Mazzon, Mario Radice ou Ettore Sottsass, com a presença 

continuada de Lucio Fontana; os norte-americanos Hilla Rebay (a diretora do museu 

Guggenheim), Rudolph Bauer, Perle Fine, Ellsworth Kelly, Marlow Moss ou Robert 

Motherwell; os alemães, que retomavam uma arte de vanguarda profundamente 

reprimida pelo nazismo, Willi Baumeister, Julius Bissier, Hubert Berke, Ottomar 

Domnick, Rupprecht Geiger, Otto Ritschl e Fritz Winter. A ausência suíça, sobretudo 

do grupo Allianz, dirigido por Max Bill, deveu-se à tentativa fracassada deste, junto a 

Frédo Sidès, de ser considerado o responsável do comité central para as relações 

suíças. Tal facto não impediu Hans Arp de ter uma participação continuada ou de 

Richard Paul Lohse organizar diversas representações suíças, que incluíram o próprio 

Max Bill. Dos franceses que regularmente expuseram no salão contam-se Félix Del 

Marle, Pierre Soulages, Hans Hartung, Francis Bott, César Domela, Auguste Herbin, 

Kupka, Gérard Schneider. Da América Latina, os grupos originários da Argentina, 

Arte Concreto-Invención e Arte Madí apresentaram os seus desenvolvimentos 

concretistas. Respetivamente, Tomas Maldonado, Lidy Prati, Alfredo Hlito, Enio 

Iommi, Juan Melé, Yente Crenovich, Manuel  O Espinosa, pelos primeiros e pelos 

Madí, Gyula Kosice, Carmelo Arden Quin e Rhod Rothfuss. Na década de 1950, 

Jesús-Rafael Soto integrará este grupo68. Assim, em 1948 o salão reunia já 17 países 

estrangeiros, o que atesta a sua efetiva internacionalização. A ausência portuguesa, 

pontuada singularmente em 1958 por Nadir Afonso, já que Vieira da Silva integrou e 

articulou a sua problemática no seio da abstração lírica francesa, apenas declara o 

total alheamento da situação nacional e a inexistência de uma cultura artística 

articulada com qualquer vanguarda internacional.  

Outro aspeto que importa considerar, neste quadro de referências 

internacionais da contemporaneidade que afetaram Joaquim Rodrigo, é o panorama 

galerístico. Os artistas mais próximos das galerias Denise René e Colette Allendy — 

também os que tinham maior participação no Salon des Réalités nouvelles — são sem 

                                                        
68 d’ORGEVAL, Domitille — “Le Salon des Réalités nouvelles: pour et contre l’art concret”, para uma 

descrição exaustiva.  
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dúvida os que a partir desta fase maior influência exercem no seu trabalho. Estes 

artistas configuravam o núcleo mais ativo e programático dos salões. Para eles a 

abstração, enquanto processo determinante da afirmação da vanguarda artística do 

século XX, era aqui entendida não como um movimento circunstanciado, mas um 

conceito operativo e sujeito a diversas abordagens. Importa por isso perceber quais os 

conceitos associados à abstração e ao seu papel convocados por estes artistas e 

críticos, que terão influído na formação de Joaquim Rodrigo através das suas leituras.  

No entendimento de Léon Degand, a abstração veio inscrever a rutura mais 

declarada e absoluta com a tradição histórica das artes plásticas69, promovendo um 

novo paradigma. Abstração e vanguarda tornam-se aspetos complementares de uma 

realidade histórica. No entanto esta nova abstração apresentada nos Salons des 

Réalités nouvelles ou nas referidas galerias afasta-se declaradamente dos princípios 

idealistas e neoplatónicos que animaram as suas manifestações numa fase inicial. De 

resto, a questão suscitada por Theo Van Doesburg relativamente à abstração, 

preterindo-a relativamente ao conceito de arte concreta, precisamente porque aquela 

implicava um ponto de partida ancorado numa realidade que era plasticamente 

sublimada, ao passo que esta implicava uma realidade plástica autónoma, era um 

muito significativo sinal de alteração de conceção que encontrava nas práticas da 

abstração do pós-guerra um claro e quase generalizado entendimento. A ênfase de 

Léon Degand colocada na produção de processos autónomos de articulação dos 

elementos plásticos, que gera “novas forças, novas atrações, novos equilíbrios 

plásticos”70, vinha sobretudo reforçar a materialidade da abstração e a sua autonomia 

entendida como uma linguagem específica. 

 A abstração já não era remetida para uma ordem transcendente do 

conhecimento mas para a imanência de um processo puramente plástico, articulado 

como uma linguagem e com uma história própria, que dispensava a noção de rutura. 

Num artigo programático, publicado na Art d’Aujourd’hui, a propósito da exposição 

Klar Form71, que reunia muitos destes artistas, Léon Degand afirma que “quem diz 

                                                        
69 DEGAND, Léon — “Introduction” in ALVARD, Julien & GINDERTAEL, R. V. (ed.) — 

Témoignages pour l’Art Abstrait 1952, p. 11. 
70 Ibidem. 
71 Os artistas que integravam esta exposição eram os seguintes: Arp, Bloc, Calder, Del Marle, Deyrolle, 

Dewasne, Cícero Dias, Domela, Herbin, Jacobsen, Lapicque, Le Corbusier, Léger, Magnelli, 

Mortensen, Pillet, Poliakoff, Raymond, Sofie Taeuber-Arp e Vasarely. A exposição foi apresentada em 
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criação diz necessariamente renovação da linguagem. Mas não necessariamente, 

convém notá-lo, renovação integral da linguagem. Porque não uma simples 

adaptação?” 72. Tal como referimos em “Tempo e Inscrição”, a “adaptação é então o 

conceito contraposto a novidade. Esta necessidade nasce da vontade de aprofundar 

situações históricas singulares e dispersas e que só passam a existir com significado 

mais complexo à luz desta adaptação, que lhes confere outra complexidade e um 

universo próprio”73. A abstração desenvolvia-se deste modo dentro de uma teia de 

revisões, que excluía o culto da novidade ligado a uma originalidade fundadora, caro 

às vanguardas históricas. No entanto o outro problema, que não abordámos, reside 

precisamente no tipo de revisão que é operado com estas adaptações, ou seja, trata-se 

de uma simples continuidade que gerou os seus desenvolvimentos com os inevitáveis 

academismos ou procede efetivamente a uma reapreciação crítica capaz de 

reposicionar num novo quadro as formas e as questões singulares encontradas na 

história? É muito provável que na visão de Léon Degand possa pairar um certo 

academismo, como disso chegou a ser acusado. No entanto as práticas destes artistas 

eram também elas muito diversas e reunidas sob um signo demasiado genérico — a 

abstração — para que uma definição mais precisa pudesse fazer um sentido mais 

específico. Se se considerar, a título de exemplo, a já referida fusão das artes maiores 

preconizada pelo grupo Espace, sobretudo as realizações do grupo Madí ou os 

desenvolvimentos da arte cinética, sejam eles Op, mecânicos ou participativos, ou 

ainda os desenvolvimentos concretistas e neoconcretistas, todos estes 

posicionamentos voltaram costas à discussão académica entre a abstração e a não-

figuração e através das suas pesquisas produziram novos e mais complexos domínios 

para a abstração. Se por esta época tudo isto era novidade para Joaquim Rodrigo, a 

sua pintura depois de assimilar estas abstrações, que faziam uma certa continuidade 

com o passado, encontrará nos desenvolvimentos concretistas uma via liberta de um 

eventual academismo.  

                                                                                                                                                               
Copenhaga (dezembro), Helsínquia (janeiro), Estocolmo (março), Oslo (abril), Götteberg (maio) e 

Aarhus (junho).  
72 DEGAND, Léon — “Klar Form” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 3, n.º 1, Décembre, 1951, p. 2. 

Também citado por LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — 

Joaquim Rodrigo Catálogo Raisonné, p. 22. 
73 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 22. 
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O outro crítico que organizou os Témoignages pour l’Art Abstrait 1952, R. V. 

Gindertael, na sua reflexão constata, a propósito do processo histórico que conduziu à 

abstração, que “não parece que tenha havido alguma vez (...) solução de continuidade 

e os levantamentos não faltam na tentativa de situar os momentos importantes da 

‘reflexão’ que conduziu a esta emancipação dos meios da arte”74. A afirmação da 

autonomia do processo artístico conquistada com a abstração é a pedra de toque de 

um discurso que ainda assim recusa um posicionamento mais específico para dar 

lugar à diversidade na unidade, que é o artista enquanto ser humano. A adaptação da 

abstração que Léon Degand propunha não encontrou assim por parte da reflexão 

crítica uma verdadeira reelaboração — o que aconteceu por parte dos diversos grupos 

de artistas referidos ou então com a crítica de Clement Greenberg, no outro lado do 

Atlântico — circunscrevendo a possibilidade de construção de uma neovanguarda a 

um discurso tendencialmente revisionista.    

No famoso Atelier d’Art Abstrait, criado em 1950 por Jean Dewasne e Edgard 

Pillet75, que se propunha como uma plataforma de ensino e reflexão sobre a história, 

os desenvolvimentos e problemas contemporâneos da arte abstrata, Dewasne realiza 

uma conferência intitulada O materialismo dialético e a arte abstrata que, como 

havíamos referido e analisado em “Tempo e inscrição”76, constitui uma articulação 

teórica entre aspetos até aqui mitigados pela referida crítica e revela-se sobretudo 

como um dos mais importantes contributos destes anos, no âmbito da reflexão desta 

abstração francesa emergente do pós-guerra. Joaquim Rodrigo pôde conhecê-la 

através da revista Art d’Aujourd’hui 77, para onde o próprio Dewasne fez uma síntese, 

no entanto, em 1952, os seus conhecimentos sobre estas questões eram ainda vagos e 

a complexidade das questões suscitadas só poderia ter eco anos mais tarde. De 

qualquer modo, alguns princípios defendidos vêm a manifestar-se nas reflexões que 
                                                        
74 “ R. V. Gindertael” in ALVARD, Julien & GINDERTAEL, R. V. — Témoignages pour l’Art 

Abstrait 1952, p. 291. 
75 O Atelier d’Art Abstrait, situado no 14, rue de la Grande-Chaumière, manteve a sua atividade com 

conferências públicas entre outubro de 1950 até junho de 1952. Os seus mais diretos colaboradores 

eram os críticos da revista Art d’Aujourd’hui  — Léon Degand, Charles Estienne, André Bloc, Julien 

Alvard, R. V. Gindertael — , Félix Del Marle e Herbin também aí realizaram conferências. 
76 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 23. 
77 Conferência proferida a 21 de janeiro de 1952, no Atelier d’Art Abstrait. Cf. “Le matérialisme 

dialectique et l’art abstrait” in  Art d’Aujourd’hui. Paris, série 3, n.º 3-4, Février-Mars, 1952, p. 64. 
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desenvolverá posteriormente, não por uma influência direta desta conferência, mas 

mais provavelmente pelo horizonte e quadro de referências que ela permite e articula. 

Também por isso nos serve aqui para completar esta análise sobre a situação 

internacional para a qual Joaquim Rodrigo dirigia a sua atenção e lhe servia de 

formação.  

Jean Dewasne propõe-se examinar a arte abstrata à luz do materialismo 

dialético, o que desde logo implica um posicionamento diferenciado relativamente aos 

idealismos que organizaram grande parte do seu entendimento histórico. Importa 

contudo ressalvar que a abstração, quando emerge no início da segunda década do 

século XX, apresenta perspetivas materialistas, ao lado das dominantes idealistas 

configuradas por Kandinsky e Mondrian, por exemplo. O entendimento de Léger a 

este respeito é muito claro, a abstração é um processo generalizado dos novos modos 

de produção. Como refere Hal Foster, “Léger concebe[u] a pintura em analogia com a 

máquina, como um dispositivo com partes inter-relacionadas. Já em 1913 relacionou a 

abstração da sua pintura, bem como a separação das artes modernistas, com a divisão 

capitalista do trabalho — uma condição moderna a partir da qual procurou extrair 

uma virtude modernista”78. Este tipo de entendimento foi articulado com o processo 

revolucionário na Rússia e amplamente desenvolvido com o construtivismo. Para 

Vladimir Tatlin “O que aconteceu do ponto de vista social em 1917, foi realizado no 

nosso trabalho como artistas pintores em 1914, quando «materiais, volume e 

construção» foram aceites como as nossas fundações”79. Se o materialismo e a arte 

abstrata tinham sido uma realidade das vanguardas históricas, não menos verdade foi 

o processo de amnésia a que o conhecimento destas perspetivas foi votado com os 

totalitarismos emergentes na década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial80, pelo que 

a reemergência das vanguardas neste pós-guerra se fazia desvinculada de qualquer 

posicionamento político, como aconteceu com o expressionismo abstrato norte-

americano. Ainda que de alcance circunscrito e episódico, o projeto de Jean Dewasne, 

no novo quadro da abstração, tinha o mérito de trazer para a discussão da época um 

posicionamento diferente do humanismo recorrente e no desconhecimento das 
                                                        
78 “1913” in FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain & BUCHLOH, Benjamim H. D. — 

Art Since 1900, p. 120. 
79 “1914”, Idem, p.125.  
80 Cf. BUCHLOH, Benjamin H. D. — Essais Historiques I, art moderne. Villeurbanne: Art Édition, 

1992, especialmente o capítulo “Construire (l"histoire de) la sculpture“, pp. 127-167. 
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experiências construtivistas ensaiar novas articulações materialistas. Como ponto de 

partida Dewasne definiu as “bases materiais e práticas (...) [que são] as formas e cores 

consideradas como objetos concretos, como elementos primeiros do vocabulário 

plástico de base”81 estabelecendo uma aproximação à arte concreta. O princípio da 

dialética hegeliana convocado para fundamentar esta definição é o da interação e do 

movimento universais que permitem estabelecer uma relação entre a autonomia do 

campo artístico e os outros domínios do conhecimento.  

As transformações que a figuração sofreu do século XIX para o século XX e 

deram origem à arte abstrata não são entendidas como um processo de subtração do 

sensível com vista a um inteligível, mas dentro do princípio das “mudanças 

quantitativas progressivas [que] provocam mudanças qualitativas bruscas”82 e assim 

se afasta de um racionalismo idealista e voluntarista para procurar um historicismo 

para a abstração. Com o princípio da “negação da negação” os “princípios específicos 

do materialismo plástico” negam o primado do sujeito para se afirmarem por si, mas 

como o homem radica no desenvolvimento dos próprios materiais, “o homem é o 

sujeito profundo da obra”83. A obra de arte é então percebida como “o lugar de união 

entre dois contrários, o material pleno de possibilidades latentes mas passivo e o 

criador ativo (lei de unidade dos contrários)”. 

Para Dewasne “a realização normal de um esforço de abstração levado ao 

limite da sua evolução é a criação de um novo objeto concreto que não existia 

anteriormente”. Só assim se poderá dizer que se “deixou o estado de observação e de 

análise para um outro de criação e síntese”. A teoria dialética permite-lhe concluir 

como a “execução ultrapassa continuamente a conceção”, em vez de tentar igualá-la, 

por isso “a obra diz mais do que aquele que a criou”84. Pese embora uma aplicação 

quase ansiosa de todos os princípios do materialismo dialético, a relação deste com o 

concretismo tem sentido numa tentativa de recuperar para a abstração um domínio 

autónomo e simultaneamente crítico e sintético com o curso da história. Experiência 

prematuramente interrompida com a morte do construtivismo russo e passível de 

novos desenvolvimentos. 

 
                                                        
81 “Le matérialisme dialectique et l’art abstrait” in Art d’Aujourd’hui, p. 64 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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b) A situação em Portugal  

 

Em Portugal, a situação era muito diferente e genericamente hostil à abstração. 

Apesar da formação de Joaquim Rodrigo ser quase exclusivamente organizada a partir 

das realidades internacionais descritas, importa traçar um quadro sumário da situação 

nacional de forma a compreender a pertinência do seu projeto artístico, desde os 

trabalhos referidos — Eira, 1952, ou Composição, 1952 (CR 53) — ou seja, desde 

que assume uma linguagem abstrata.  

As primeiras manifestações da abstração na arte portuguesa85 foram 

significativamente precoces, tão precoces que sobre elas caiu um esquecimento 

superior a três décadas, que nem as sumárias exposições de Vieira da Silva 

permitiram dele acordar. Foi Amadeo de Souza-Cardoso em 1913, num ano de 

vertiginosas transformações por que a sua obra passa, quem realizou as primeiras 

pinturas abstratas. O encontro e a proximidade com Robert Delaunay, um dos 

criadores da abstração, foram certamente decisivos para a experimentação levada a 

cabo por Amadeo em pinturas como Étude B/ Estudo B datadas desse ano. Amadeo 

chegava à abstração pela decomposição da luz em cor pura geradora de contrastes 

simultâneos que possibilitavam desenvolver um grande dinamismo a partir das formas 

circulares dinâmicas aprendidas em Delaunay. Tal como acontecia com este, a pintura 

parecia dissolver-se numa pura analítica da luz que definia uma simultaneidade entre 

perceção e cognição. Como apontou Hal Foster “esta simultaneidade pertence à 

imediaticidade entre imagem pictórica e imagem retiniana e por isso à simultaneidade 

transcendental das artes visuais como um oposto à temporalidade mundana das artes 

verbais (esta oposição foi duradoura na estética moderna, desde o filósofo iluminista 

germânico Gotthold Ephraim Lessing [1729 – 81] até aos críticos tardo-modernistas 

Clement Greenberg e Michael Fried)” 86. A este problema que se tornaria uma das 

questões centrais da reflexão modernista, a pintura de Joaquim Rodrigo não será 

alheia. A implícita definição dos termos elementares e específicos da pintura 

                                                        
85 Para um estudo desenvolvido sobre a abstração em Portugal cf. LAPA, Pedro — “Arte abstrata em 

Portugal 1913-1960” in LAPA, Pedro & TAVARES, Emília — Arte portuguesa do século XX (1910 – 

1960). Lisboa: Leya, 2011, pp. 89 - 104. Muitas das questões abordadas neste estudo são aqui 

retomadas e reenquadradas. 
86 “1913” in FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain & BUCHLOH, Benjamim H. D. — 

Art Since 1900, p. 122. 
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enquanto motivo de autorreflexão constituíram-se assim de forma plena com a 

abstração, que dotava a pintura de uma autonomia relativamente aos outros campos 

disciplinares e práticas. Que a história da arte portuguesa tenha tido um agente no 

início desta ordem de questões que estruturaram o pensamento modernista, só 

comprova como um campo de possibilidades para uma vanguarda foi aberto. Que o 

contexto cultural e político da primeira metade do século XX tenha reprimido a 

própria modernidade e em particular a abstração, como uma afirmação e formação 

para uma vida moderna, deixou um projeto por realizar até muito tarde adiado. Os 

primeiros passos de Amadeo de Souza-Cardoso, prematuramente desaparecido, 

ficaram assim suspensos por muito tempo e mesmo as tentativas realizadas nesse 

sentido tiveram de rumar a outras paragens para se afirmarem.  

Tal foi o caso de Maria Helena Vieira da Silva, que apresentou duas 

exposições em Lisboa. A primeira, em 1935, na Galeria UP, que António Pedro e 

Tom haviam aberto e destinado para a arte moderna, a primeira no género em 

Portugal; a segunda ocorreu no próprio atelier, em 1936, já que não existia nenhuma 

galeria especializada, nem museu, nem público interessado87. A exposição foi 

apreciada apenas por um reduzido número de amigos e João Gaspar Simões proferiu 

uma conferência sobre a abstração88. A pintura de Vieira da Silva seria desenvolvida 

no contexto parisiense quer nesta fase inicial da década de 1930, quer no seu regresso 

à Europa em 1947 depois de um etapa brasileira. Só na década de 1950 e num 

contexto diferente mas também ele muito limitado exporia por empenho de José-

Augusto França, na galeria de Março, em 1953, não tendo vendido nenhum trabalho, 

e posteriormente por renovado empenho de uma geração jovem que contava com 

René Bertholo, José Escada e Teresa de Sousa a orientar a galeria Pórtico, em 1956. 

O diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Diogo Macedo, comprou duas 

pequenas pinturas a tinta de água sobre papel e conforme referimos, “foi tudo o que 

esta artista obteve do seu país, por muitos anos de ditadura, entretanto colecionada 

nos maiores museus do mundo, como o MoMA e o Solomon R. Guggenheim de Nova 

                                                        
87 Ver BÉRAN, Diane Daval — “Biographie/Biografia” em particular a nota 67, in WEELEN, Guy (et 

al.) — Vieira da Silva Monografia. Genève: Skira, 1993, p. 398 – 400, 474. 
88 SIMÕES, João Gaspar — “Introdução à Pintura Abstrata” in Novos Temas. Lisboa: Editorial 

Inquérito, 1938. 
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York ou o Museu d’Art Moderne de Paris, para citar apenas alguns exemplos”89. Em 

1935, António Pedro publica em Paris os 15 poèmes au hasard que expõe no ano 

seguinte na galeria UP. Entre estes poemas visuais encontram-se umas Abstractions 

Geométriques, que foram apenas uma experiência. De resto, António Pedro será 

crítico da abstração, porquanto a sua via será a da exaltação do sensível e a 

inteligibilidade procurada pela abstração estava fora do seu programa. 

Uma alteração mais significativa do panorama só viria a ocorrer com a terceira 

geração modernista, que reuniu os artistas que a partir de 1945 começaram a expor os 

seus trabalhos. É com esta geração que se manifesta um efetivo desejo de reconstruir 

o modernismo, que as anteriores haviam dispensado. Um maior grau de complexidade 

se revela então e ao próprio conceito de geração se sobrepõem, pela primeira vez, os 

movimentos com diferentes perspetivas. O neorrealismo, o surrealismo ou a abstração 

definem os posicionamentos estruturantes desta geração até ao início da década 

seguinte, quando estes movimentos perdem as suas dinâmicas internas e cedem o 

lugar a uma dicotomia mais genérica entre figurativos e abstratos, onde estas tensões 

desembocam e cujos contornos, por vezes, são característicos de alguns debates na 

Europa de 1930. No entanto e como oportunamente sublinhou José-Augusto França90, 

os conflitos supervenientes entre estes movimentos no final da década de 1940 apenas 

provavam o desenvolvimento e uma maior complexidade do movimento moderno em 

Portugal. 

As primeiras manifestações que reuniram muitos dos protagonistas destes 

movimentos ocorreram sobretudo no Porto e designaram-se Exposições 

Independentes91. Tiveram início em Abril de 1943, na Escola de Belas Artes e a 

última teve como espaço expositivo a Livraria Portugália em 1950. Na primeira 

exposição Fernando Lanhas, Nadir Afonso e Júlio Resende com muitos outros 

colegas expõem juntos pela primeira vez. Nas duas exposições do ano seguinte 

juntam-se-lhes em fevereiro Victor Palla e Rui Pimentel (Arco) para a exposição do 

                                                        
89 LAPA, Pedro — “Arte abstrata em Portugal 1913-1960” in LAPA, Pedro & TAVARES, Emília — 

Arte portuguesa do século XX (1910 – 1960). Lisboa: Leya, 2011, pp. 89 – 90. 
90 FRANÇA, José-Augusto — “Cisão necessária na «terceira geração»”(1953) in Da Pintura 

Portuguesa. Lisboa: Ática, 1960, pp. 229 – 234. 
91 Para um estudo aprofundado destas exposições cf. GUEDES, Fernando — Estudos sobre Artes 

Plásticas, Os anos 40 em Portugal e outros estudos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

1985. 
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Ateneu Comercial do Porto, e em dezembro Júlio Pomar e os velhos mestres como 

Joaquim Lopes, Abel Salazar e o professor Dórdio Gomes que possibilitava outros 

horizontes à escola do Porto para onde iam muitos dos jovens artistas refugiados do 

academismo de Lisboa. Neste ano de 1944, Fernando Lanhas passa a ser o 

organizador destas exposições e desloca-as também a Leiria e a Lisboa ao Instituto 

Superior Técnico. O dado mais relevante das exposições deste ano será sem dúvida a 

apresentação de O2 – 44 de Fernando Lanhas, a primeira pintura abstrata geométrica 

desta nova geração e que define o início de uma tendência abstrata na arte portuguesa. 

Ainda no final desse ano, Cândido da Costa Pinto expôs no SPN três pinturas não-

figurativas. No ano seguinte, Júlio Pomar e Rui Pimentel expõem os seus primeiros 

trabalhos neorrealistas. Lugar de reunião e ponto de partida desta terceira geração 

modernista, as Exposições Independentes do Porto correspondiam ainda a um modelo 

geracional e a uma ausência programática que, com os desenvolvimentos artísticos 

subsequentes, empenhados numa profunda modernização das práticas artísticas em 

Portugal, não podia ter continuidade. Conforme apontou Fernando Guedes, o seu 

maior mérito foi o de procurar “uma modernidade exigente”92, que as gerações 

anteriores haviam descurado. Apesar destes constrangimentos, as Exposições 

Independentes acabaram por ser nesta década o lugar privilegiado para a apresentação 

da arte abstrata. Se se atender à 5ª Exposição Independente, em 1948, Nadir Afonso, 

Garizo do Carmo e Arthur Fonseca também apresentam pinturas abstratas, para além 

das que Fernando Lanhas vinha a apresentar e é nessa exposição que o próprio expõe 

a primeira escultura abstrata, Forma, 1948, da qual resta apenas o registo fotográfico,  

permitindo reconhecer um parentesco com os Stabile de Calder93. Também Arlindo 

Rocha participa nesta exposição com esculturas abstratas, como Mulher e árvore, e 

nas seguintes com Abstração I e II de 1949. A prática da abstração nunca se 

organizou num movimento, como aconteceu com os neorrealistas ou com os 

surrealistas, apesar de um crescente desenvolvimento do número dos seus praticantes, 

pelo que apesar da ausência programática das Exposições Independentes elas 

acabariam por ser o palco da abstração na década de 1940 até que a situação da 

década seguinte viesse alterar os dados.  
                                                        
92 Idem, p. 41. 
93 Para um estudo mais aprofundado ver MATOS, Lúcia Almeida — Escultura em Portugal no Século 

XX (1910 – 1969). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

2007, pp. 450 – 451. 
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Ainda a fechar a década, Fernando Lanhas teria acordado com António Ferro 

fazer uma apresentação sintética do Salon des Réalités nouvelles, que viajava para a 

América do Sul, no SNI, mas com o afastamento deste o projeto não ocorreu, segundo 

refere Fernando Guedes94. 

Com a abertura da Galeria de Março, em 1952, em Lisboa, orientada por José-

Augusto França, novos caminhos se tornaram possíveis, num momento em que 

dissolvido o surrealismo, a abstração era “o único caminho consequente da plástica 

moderna”95. A sua ação contribuiu decisivamente para a afirmação desta conceção no 

contexto português, quer pelas exposições apresentadas neste domínio em 1953, como 

uma individual de Maria Helena Vieira da Silva, a primeira individual de Fernando 

Lanhas, de Jorge de Oliveira ou de Edgard Pillet96, que definia os referenciais 

internacionais com que José-Augusto França passava a orientar o seu entendimento da 

abstração. Os escassos meios e as ainda menores expetativas sobre o meio português 

reduziram a apresentação deste nome em franca afirmação no panorama francês a 

uma exposição de guaches e serigrafias. A crítica manifestou um grande 

desconhecimento destas questões, fosse por ignorância ou por posição de princípio. 

Júlio Pomar, que a partir de 1952 assumia uma posição mais próxima do realismo 

socialista, desferiu ferozes críticas à abstração, em geral acusando-a de decorativismo 

e elitismo por parte de um determinado mundo da “estética contemporânea”. Outra 

acusação dirigia-se ao projeto de autonomização disciplinar da arte moderna que era 

entendido como “compartimentação” e “fenómeno isolado” da vida97. O 

desconhecimento da relação das vanguardas russas com a revolução pode depreender-

se das suas críticas mais moralistas e reativas que estéticas. Dava-se assim 

continuidade a um debate que na década anterior já se havia revelado pouco 

informado e perfilava-se para a nova década a sua repetição que, como vimos, 

remontava à década de 1930.  

                                                        
94 GUEDES, Fernando — Duas Comunicações, Elementos para uma História da Pintura em Portugal 

no Séc. XX. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1997, p. 26, nota 1. 
95 FRANÇA, José-Augusto — “Acusação e Defesa da Arte Abstrata” in O Comércio do Porto. Porto, 4 

de março, 1954. 
96 José-Augusto França era amigo deste e frequentou, em Paris, o Atelier d’Art Abstrait. 
97 POMAR, Júlio — “Composições Abstratas de Edgard Pillet na Galeria de Março”. Vértice. Lisboa. 

n.º 115, março de 1953, pp. 186-187. 
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Joaquim Rodrigo estava ainda no início da sua obra e as questões relativas ao 

conhecimento da linguagem pictórica que procurava definiam um trajeto em sintonia 

com a abstração estudada em revistas e livros e vista em viagens esclarecedoras, que 

se sobrepunham à mediocridade do contexto nacional. No entanto, importa ressalvar 

que continuou a expor nas Exposições Gerais de Artes Plásticas os seus trabalhos 

abstratos, diferenciando-se quer da dominante figurativa e neorrealista destas 

exposições, quer das posições apolíticas de Fernando Lanhas e de Nadir Afonso, que 

aceitavam expor no Secretariado Nacional de Informação, o que era considerado pela 

maioria dos artistas desta terceira geração uma colaboração com o regime de Salazar. 

Mas será sem dúvida na Galeria de Março, que Joaquim Rodrigo começa a frequentar 

desde a sua abertura, o lugar onde encontra o crítico, o historiador e o amigo, na 

figura de José-Augusto França, que lhe proporciona o diálogo mais informado que 

poderia encontrar no seu país, a par de uma recíproca admiração e entendimento da 

singularidade do seu percurso pictórico, desde o primeiro momento. 

 

 

 

A geometria irregular 

 

Também do último trimestre do ano de 1952 são C 3 e C 4. Nestas pinturas 

mais elaboradas, os títulos foram reduzidos à inicial C, de composição, seguida do 

algarismo referente à ordem da realização da pintura, evitando com isso qualquer 

referência exterior à sua produção. Este procedimento, iniciado em Portugal por 

Fernando Lanhas de forma semelhante, ainda que mais explícita em termos técnicos, 

constituiu farto recurso por parte de muitos artistas abstratos de matriz construtivista 

ou concreta. Nestas pinturas de Joaquim Rodrigo, as formas curvilíneas quase 

desaparecem para dar lugar a planos angulosos e de áreas maiores. Não existem 

sobreposições destes, como acontecia com as anteriores pinturas, o que em certos 

casos, como Eira, 1952, produzia um efeito de profundidade, repondo 

involuntariamente o ilusionismo de uma terceira dimensão. A pintura é agora 

construída por formas amplas e estritamente planas. A sua articulação geométrica 

desvincula qualquer laço percetivo com uma referencialidade mundana prévia. Toda a 

pintura se concentra numa reflexão sobre os seus elementos e as suas especificidades 

como realidades autónomas que, por isso, significam uma mecânica dos elementos da 
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pintura. Sintomático de uma procura em curso será a disparidade entre o cromatismo 

de cada uma destas pinturas. C 3 utiliza exclusivamente as três cores primárias e as 

não-cores preto e branco; C 4 assume uma paleta com variações tonais sem timbre e 

numa gama mais obscura que recorre às linhas de contorno para algumas formas. Este 

esquema cromático de dominante tonal tenderá a estabilizar-se nas pinturas seguintes. 

Em C 3, a influência da fase Abstraction Denfert – Cristal de Victor Vasarely é 

notória na morfologia da pintura, com os amplos planos dividindo o espaço da pintura 

em quadrantes e complexificada por subdivisões destes que contrariam uma aparente 

simetria, bem como pelo recurso mínimo à linha curva. A recusa de uma 

ortogonalidade rigorosa em favor de linhas oblíquas, que separam as áreas cromáticas 

umas das outras, permite sugerir um declarado dinamismo com estes elementos 

tendencialmente quadrangulares e estáveis. Se se atender simultaneamente à redução 

do cromatismo às cores primárias e à sua abertura enquanto áreas puramente 

cromáticas sem outra função, a síntese geral que a pintura manifesta é evidente e 

especialmente bem sucedida, definindo-se como um marco no programa de 

investigação sobre os elementos da pintura e sua organização traçado por Joaquim 

Rodrigo.  Ele atinge aqui algo muito próximo do conceito de unidade forma-cor de 

Vasarely e que posteriormente, para o próprio Joaquim Rodrigo, será um conceito 

chave operatório. Esta unidade, construída a partir da utilização da cor, sem os 

elementos da fatura habituais — como sejam a pincelada, a textura, a transparência, a 

modulação —, definida pela forma geométrica bidimensional, está presente e a 

“composição pictórica nasce da ação das unidades forma-cor cujo ‘espaço plástico’ é 

o seu lugar”, como afirmou Vasarely a propósito do seu trabalho98. Também a 

referida recusa de uma ortogonalidade rigorosa e do ângulo de 90 graus promove a 

ultrapassagem do quadro-objeto — aquele, segundo Vasarely, que reduzido às duas 

dimensões patenteia uma afirmação puramente plástica — ao situar-se no plano 

bidimensional para estabelecer uma articulação que abandona o estado estático 

implícito e suscitar uma dimensão projetiva fixa e móvel das unidades forma-cor. 

Vasarely falava mesmo num diante do plano, aspeto puramente ótico que viria a 

assumir profundas consequências na sua pintura.  

                                                        
98 GINDERTAEL, R. V. — “Le passage de la ligne” in Art d’Aujourd’hui. Paris, série 4, nº 2, Mars, 

1953, p. 23. 
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É muito provável que Joaquim Rodrigo ao realizar em 1952 a pintura C 3 

tenha intuído diversas questões e mimetizado outras a partir da memória dos trabalhos 

de Vasarely de então, ainda sem uma consciência clara das suas implicações, o que só 

mais tarde viria a ocorrer.  De resto, a influência deste estará presente mas interrogada 

na sua obra seguinte, C 4, do mesmo ano. Se o tratamento do esquema cromático se 

altera, privilegiando uma paleta tonal e surda, a articulação das unidades forma-cor 

mantém-se como estrutura da composição, no entanto elas são submetidas a um 

escrutínio relativo aos seus elementos constitutivos. Um cruzamento de linhas 

diagonais, que na metade direita da pintura delimitam as áreas cromáticas, situa o 

ponto de confluência da composição linear na zona inferior direita da pintura, 

enquanto que a distribuição cromática atinge o valor mais luminoso na forma amarela, 

situada no centro da pintura, cujo perfil da sua forma é repetido com variações de 

proporções na metade esquerda da pintura. A forma aberta torna-se assim possível, 

não só pelo uso exclusivo de diagonais, mas através do sistema de ângulos geralmente 

obtusos que abrem as áreas cromáticas e as projetam para o ilimitado do exterior da 

pintura. Área, perfil e limite constituem-se como elementos dissociados, com valores 

autónomos e que entre si se relacionam promovendo uma analítica da unidade forma-

cor. Persistente na sua compulsão analítica, a pintura de Joaquim Rodrigo não 

assumia a unidade forma-cor como um dogma, partindo daí para outras pesquisas, 

antes procedia por decomposição das partes desta unidade e esta via afastou-o das 

preocupações de Vasarely, que então iniciava a sua pesquisa sobre as relações 

dinâmicas estabelecidas no plano bidimensional e a perceção visual, ou seja, o espaço 

ótico diante do plano.  

Com C 5, realizado no início de 1953, hoje perdido, restando apenas um 

estudo prévio sobre papel, Joaquim Rodrigo afasta-se da relação entre formas 

geométricas mais estáveis e suas articulações instáveis e dinâmicas, para dar livre 

curso à repetição e à noção de ritmo, privilegiando uma certa organicidade na 

articulação das formas geométricas irregulares constituídas quase exclusivamente por 

linhas curvas. A partir de uma forma fechada, são desenvolvidas outras abertas que 

repetem com progressivas alterações o perfil da anterior, sugerindo assim uma certa 

continuidade que se desenvolve na horizontal da pintura. O movimento sugerido 

torna-se retardado através destas repetições e variações que tendem a abrir a curvatura 

dominante da forma. As variantes cromáticas com repetições submetidas a variação 

tonal desdobram no plano da cor a dinâmica sugerida pelas formas e assim se torna 
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possível uma unidade que afasta o gratuito ou inconsequente da pintura. Naturalmente 

que Joaquim Rodrigo encontrara outro referente para a sua pesquisa. A exposição de 

Edgard Pillet, realizada em fevereiro, de 1953, na Galeria de Março, terá tido a sua 

influência, seguramente mais do que em Almada Negreiros, que na sequência desta 

realizou várias pinturas abstratas, relacionadas com a sua longa pesquisa sobre o 

cânone Ocidental. Pillet acabara de expor no ano anterior, em Helsínquia, na galeria 

Artek, um significativo conjunto de amplas telas, de entre as quais O victoire, que o 

próprio entendeu como uma profunda alteração na sua pintura. O contacto direto com 

o artista, proporcionado por José-Augusto França, e também a edição de uma 

monografia sobre Edgard Pillet, escrita por Julien Alvard, publicada em setembro de 

195299, e que consta da biblioteca de Joaquim Rodrigo, bem como diversos artigos 

dedicados a este artista na revista Art d’Aujourd’hui terão contribuído para uma maior 

familiaridade com esta obra, que se manifesta influente nas seguintes pinturas. No 

regresso à Sétima Exposição Geral de Artes Plásticas de 1953 expõe estas três 

pinturas a contracorrente das dominantes figurativas e neorrealistas do salão. De 

qualquer modo, a diferença relativa à sua participação na exposição anterior, de 1951, 

é notória ainda que a crítica não tenha feito qualquer comentário às suas novas 

propostas. 

Na sequência de C 5, as pinturas C 6, C 7, C 8 de 1953, continuam a 

desenvolver uma relação orgânica entre as formas e preterem a arquitetura de uma 

tetónica que C 3 deixava supor. O recurso às superfícies curvas voltando-se sobre si 

mesmas e por vezes contracurvadas, sem contornos, produz ritmos dinâmicos, que 

Joaquim Rodrigo se dedica a explorar. Em C 6, hoje desaparecido e conhecido apenas 

por fotografia a preto e branco e por um estudo degradado, que permite compreender 

o esboço de um possível esquema cromático para a pintura final, surgem novamente 

as sobreposições de áreas de diferentes planos indicadas por uma terceira cor, 

processo recorrente na pintura de Magnelli e também frequente na de Pillet e que 

Joaquim Rodrigo havia já experimentado em Composição de 1952 (CR 53). Ao 

dinamismo ritmado e amortecido de C 5, sucede-se um movimento ondulante em 

múltiplas direções, que constrói reservas e se desdobra em todas as direções da 

superfície da pintura. A presença de três formas circulares ou quase, sendo que ainda 

outras se perfilam parcialmente, define uma superfície polinucleada, que mantém uma 

                                                        
99 ALVARD, Julien — Edgard Pillet. Paris: Collection Prisme, 1952. 
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simultaneidade de pontos mais estáveis no dinamismo geral da composição, cujo 

centro se esvazia por uma forma aberta. Este dinamismo que Eira, do ano anterior 

patenteava, é agora plenamente resolvido sem o problema da sobreposição de formas. 

Com C 7 as formas desenvolvem-se mais revolvidas sobre si mesmas sugerindo uma 

rotação centrípta. Este movimento, sem princípio nem fim, propiciado pelo enrolar 

das formas sobre elas próprias, num giro, traz consigo a ideia de tempo, que 

permanece como uma sugestão e um implícito em todas estas pinturas. O cromatismo 

resolve-se numa harmonia elaborada de nuances secundárias, na gama dos castanhos 

e das não cores, branco e preto, ainda que ao primeiro seja retirada a sua pureza. As 

formas de cor homogénea sobrepõem-se umas às outras e criam já não o temido efeito 

de tridimensionalidade mas uma maior ambiguidade ótica que tanto as faz avançar 

como recuar. Em C 8, a complexificação destes aspetos cresce com a introdução de 

faixas que se dispõem em segmentos verticais ritmados com diferentes campos 

cromáticos. Este recurso evita o contraste tradicional entre figura e fundo tornando os 

elementos que se sobrepõem na totalidade interligados aos campos cromáticos e 

formais com que se articulam. Morfologicamente todos estes elementos mantêm 

alguma semelhança com a pintura de Pillet. As linhas curvas acentuam o movimento, 

mas existe uma maior complexidade e a composição libertou-se de ritmos e 

movimentos mais elementares para se expandir sensitivamente com uma maior 

diversidade de situações. As cores terrosas, tal como em C 7, estruturam a harmonia 

do conjunto, se bem que a pureza dos brancos e a estridência do amarelo rompa a 

surdez tonal de anteriores trabalhos. 

De um modo geral, podemos afirmar que estas pinturas retomaram um 

cromatismo tonal pouco vibrante e que lembram o cromatismo de Braque, que 

Joaquim Rodrigo sempre apreciou. Se Edgard Pillet sucede a Vasarely como 

influência maior na sua pintura, deste ano de 1953, não é referência única, porquanto 

outros nomes como Jean Dewasne, Jean Deyrolle ou Silvano Bozzolini constituem 

um quadro mais diversificado, que implica uma apreciação detalhada em cada um dos 

seus pormenores com o acréscimo de um posicionamento mais personalizado da parte 

de Joaquim Rodrigo. Se pôde conhecer Pillet na exposição da Galeria de Março, estes 

outros conhecia das visitas às exposições em Paris e, sobretudo, através das 

reproduções na literatura já referida ou dos diálogos com José-Augusto França.  

A pintura seguinte, C 9, 1954, mais do que sintetizar as questões até aqui 

abordadas vem concentrar-se sobre o problema da forma. Aparentemente existe uma 
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relação com a pintura de Sophie Taeuber-Arp intitulada Échellonnement de 1939, 

com reprodução publicada na Art d’Aujoud’hui de maio – Junho de 1950, tal como 

referimos em “Tempo e inscrição”100. Todavia a pintura de Joaquim Rodrigo C 9 

concentra-se noutras questões que lhe dão uma significação diversa. A circunscrição 

às não-cores confere-lhe uma austeridade que a série de composições, desenvolvidas 

desde finais de 1952, desconhecia. As formas que em Sophie Taeuber-Arp eram 

produto de um empilhamento de acasos, em Rodrigo definem uma modulação e inter-

relação de ritmos que lhes retira qualquer relação com o acaso de memória dadaísta. 

Significativo para C 9 poderá ter sido o texto Évidence de la forme de R. V. 

Gindertael, publicado na Art d’Aujourd’hui, embora redigido para a exposição Klar 

Form, que apresentou a ala geométrica da Nouvelle École de Paris nos países 

nórdicos. O crítico, partindo do conceito de forma de Henri Focillon, procura relevar 

o papel desta como entidade não só autónoma, mas essencial. Seguindo Focillon, R. 

V. Gindertael cita este no seu famoso ensaio La vie des formes, “o signo significa, 

enquanto que a forma se significa” para afirmar que “assimilar forma e signo, é 

admitir implicitamente a distinção convencional entre a forma e o fundo, que pode 

induzir-nos em erro se esquecermos que o conteúdo fundamental da forma é um 

conteúdo formal” 101 . O formalismo que era proposto define-se nos seus termos 

morfológicos e, pela hierarquização em que se funda, recusa fazer sistema com outros 

elementos. Tal entendimento é contraditório com a unidade forma – cor que artistas 

como Vasarely, representados nesta exposição defendiam e perseguiam. Nesta defesa 

do primado da forma, R. V. Gindertael argumenta que o próprio Kandinsky 

reconheceu como “apenas a forma enquanto delimitação da superfície, pode existir 

por si mesma, enquanto a cor não pode ser prolongada sem limite, ou seja, sem forma 

e consequentemente padece desta dependência” 102.  A forma emergia assim como um 

valor absoluto — por isso Joaquim Rodrigo não hesitou em prescindir da cor — capaz 

de organizar a partir da síntese da sua exterioridade a própria obra. Obviamente que 

nesta reflexão insinua-se um velho princípio idealista que confere ao desenho uma 

essencialidade e o aproxima da idealidade da forma, relegando a cor e os seus 
                                                        
100 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 25. 
101 GINDERTAEL, R. V. — Evidence de la forme. Art d’Aujourd’hui. Paris. série 3. n.º 1, Décembre, 

1951, p. 23.  
102 Ibidem.  
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atributos para uma materialidade significante que se lhe anexa, ou melhor, indexa, 

pelo que o desenho se distingue na sua formalidade pura. C 9 propõe uma analítica da 

questão do primado da forma sobre qualquer outro elemento pictórico e afasta-se de 

alguns aspetos mais sensitivos que haviam conduzido a organização dos trabalhos 

anteriores. Nesta pintura de assumido desenvolvimento vertical pela sua forma 

matricial e pela própria composição, as formas negras sobre o fundo branco são como 

que empilhadas umas sobre as outras. Nas curvas e contracurvas que as desenham 

mantêm ainda vestígios da organicidade das obras anteriores, contudo o dinamismo 

que propõem individualmente desenvolve-se na horizontal contrariando o efeito de 

empilhamento e produzindo um equilíbrio de forças. A um olhar mais demorado, a 

pintura revela-se como um conjunto de pares opostos organizado: o branco e o preto, 

as tensões horizontais e verticais, as curvas e os ângulos retos, o próximo e o tangível. 

Um dos aspetos mais significativos e para o qual havíamos chamado a atenção em 

“Tempo e inscrição”103 reside no facto de que algumas destas formas no seu 

alongamento horizontal sofrem uma contorção de modo a confinarem-se ao espaço 

físico reservado para a sua inscrição, denotando, por isso, uma consciência dos limites 

físicos do plano pictórico. Também as formas triangulares em cima e em baixo da 

composição se posicionam de modo a preencher o espaço e enfatizar um paralelismo 

com os limites da pintura. Esta introjeção da contingência material da forma vem 

subitamente alterar o ponto de partida idealista do discurso sobre a forma que C 9 

parecia promover. A forma manifesta-se então um dado material articulado com 

outros elementos pensados a partir de um sistema. Estes, mesmo que individualmente 

considerados, como é o ponto de partida desta pintura acabam por se revelar como 

parte de um sistema que os determina. Na surpreendente disjunção entre ponto de 

partida e chegada se começa a esboçar o que serão as futuras situações dialógicas da 

pintura de Joaquim Rodrigo com os posicionamentos idealistas da arte moderna. 

Joaquim Rodrigo atingia a soleira de uma problematização fulcral no 

desenvolvimento da sua obra futura e desvinculando-se de qualquer idealismo, por 

vezes comum às abstrações das primeiras vanguardas e mesmo ao racionalismo 

idealista que animava alguns críticos promotores da Nouvelle École de Paris. Uma 

                                                        
103 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 26. 
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aproximação a uma perspetiva concretista começava a definir-se e o seu caminho 

seguinte será desenvolvido nesse sentido.  

Tal como havíamos afirmado104, C 9 marca uma experiência capital no curso 

desta obra e a advertência de Clement Greenberg de que “a arte modernista não 

oferece demonstrações teóricas. Antes converte todas as possibilidades teóricas em 

possibilidades empíricas e ao fazê-lo testa muitas teorias sobre a arte pela sua 

relevância relativamente à sua prática e experiência atuais” 105, parece ditada a 

propósito desta pintura, com os seus pressupostos de partida e os resultados da 

realização. Na medida em que devolve uma sistematicidade e uma consciência 

material dos elementos constitutivos da pintura inigualáveis na história da pintura 

portuguesa até à data, esta pintura constitui um momento fundamental da história da 

abstração em Portugal.    

C 9, conjuntamente com C 7 e C 10, foram então as pinturas que Joaquim 

Rodrigo apresentou no 1º Salão de Arte Abstrata, organizado por José-Augusto 

França na Galeria de Março e que inaugurou a 3 de Abril de 1954. Os pintores 

participantes foram para além de Joaquim Rodrigo, Fernando Lanhas, Jorge de 

Oliveira, Vespeira, Artur Bual, Cargaleiro, René Bertholo e Paulo Guilherme; os 

escultores, Margarida de Ávila e Jorge Vieira. Pese embora a ausência de Nadir 

Afonso, a viver em São Paulo nesse período, a exposição concentrava e desenvolvia 

de forma estruturada o que nas Exposições Independentes se esboçara vagamente. A 

consciência da abstração como a prática modernista mais relevante na época, depois 

do surrealismo português nela se dissolver a partir de 1953, determinava uma nova 

etapa para a conquista de um modernismo sempre mirífico para a situação nacional. 

Importa retomar aqui a citação106 da apresentação que José-Augusto França fez da 

exposição, onde escrevia que “por voltas de 1945, quando uma jovem geração de 

artistas nela se encontrou, abriu-se uma nova época na Arte Abstrata, marcada por 

uma extensão nunca até aí atingida. O que se mostrava em focos circunscritos a um 

número reduzido de iniciados, tornou-se então um movimento generalizado, 

interessado, sobre as fronteiras geográficas, numa larga superfície de artistas. Assim 
                                                        
104 Ibidem. 
105 GREENBERG, Clement — “Modernist Painting” (1961) in The Collected Essays and Criticism. 

Vol IV. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1993, p. 92. 
106 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 27. 
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aconteceu em toda a parte — mas não em Portugal” 107. Esta exposição que José-

Augusto França organizava passada uma década da generalização da abstração nos 

contextos das vanguardas do pós-guerra, como o próprio afirmava era “aqui como 

uma coisa nunca vista o que é espetáculo corrente na Europa”108.  

Como seria de esperar, a reação crítica à exposição foi do lado neorrealista 

bastante negativa109 e apenas Mário de Oliveira no Diário Popular110 reagiu com 

interesse, embora baseado em referentes desfasados das problemáticas também elas 

muito diversas e por vezes vagas que os artistas apresentavam. Foram ainda 

organizadas no Instituto Francês conferências sobre a abstração111, que evitaram 

historiar e definir o movimento abstrato e se propuseram discutir alguns dos temas 

atuais como a abstração e a não-figuração, onde Fernando de Azevedo defendeu a 

diferença e posição desta última, em consonância com o desenvolvimento da sua 

obra; o imaginário e a abstração, tema caro a José-Augusto França e à sua reflexão 

sobre a crise mitológica da cultura ocidental foi outro tema que parece ter também 

interessado a Carlos Botelho. Numa segunda sessão, foi discutida a abstração e a 

função por Jorge de Oliveira ou a sua função social por Casais Monteiro. A ausência 

de arquitetos no debate foi lamentada e significativa da “ausência de interesse”112. 

Segundo José-Augusto França, as intervenções de Joaquim Rodrigo distinguiram-se 

pela sua informação neste domínio. A Art d’Aujourd’hui 113 publicou uma recensão 

não assinada da exposição onde eram reproduzidos o C 9 de Joaquim Rodrigo e o 

Espaço Plástico nº 35 de Jorge de Oliveira. Por uma vez a cidade de Lisboa foi objeto 

de atenção desta revista, a par de tantas outras europeias. De resto, o artigo referia o 

atraso do movimento abstrato em Portugal e a difícil situação dos artistas de 

vanguarda.  

 

                                                        
107 FRANÇA, José-Augusto — “Apresentação do I Salão de Arte Abstrata“ in Da Pintura Portuguesa. 

Lisboa: Ática, 1960, pp. 123-124. 
108 Idem, p. 125. 
109 FRANÇA, José-Augusto — Memórias para o ano 2000. Lisboa: Livros Horizonte, 2000, p. 115. 
110 OLIVEIRA, Mário — “O I Salão de Arte Abstrata na Galeria de Março”. Diário Popular. Lisboa. 

13 de Abril, 1954, p. 4. 
111 FRANÇA, José-Augusto — “A Arte Abstrata e os Portugueses“ in Da Pintura Portuguesa, p. 131. 
112 Idem, p. 135. 
113 “Lisbonne. 1er Salon d’Art Abstrait” in Art d’Aujourd’hui. Paris. n.º 4-5, Mai – Juin, 1954, p. 55. 
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Arte não figurativa, não objetiva 

 

C 9 definia um outro rumo para a pintura de Joaquim Rodrigo, centrava-se 

numa análise da forma e da sua relação com o espaço concreto da superfície da 

pintura. Nos trabalhos anteriores os motivos prolongavam-se para lá dos limites, 

sendo por isso interrompidos por estes de forma a sugerir um ilimitado da 

composição. As formas e a sua articulação estruturavam-se em termos sensitivos e 

intuitivos, suspendendo uma razão. Com esta última pintura, novas implicações 

surgem da relação da forma com a superfície e que condicionam aquela.  

Como já referido, no I Salão de Arte Abstrata foi também apresentada C 10 de 

1954 que, juntamente com C 11, C 11A e um óleo sobre papel, sem título (CR 66), do 

mesmo ano, constituem uma nova etapa no percurso do artista e que poderíamos 

designá-la, sob o signo de Herbin, como uma redução do vocabulário de Joaquim 

Rodrigo a uma geometria euclidiana e à procura de uma unidade forma-cor. De facto, 

não encontramos mais a geometria irregular e as suas composições orgânicas das 

pinturas anteriores, nem os esquemas cromáticos tonais de cores terrosas. Com estas 

novas pinturas opera-se a passagem de uma dimensão percetiva estritamente sensível 

para uma ordem racional, característica do entendimento e pesquisa modernista. A sua 

racionalização através de teorias cromáticas, quantificações das áreas dos elementos 

formais e respetiva relação constitui agora uma discursividade própria da pintura, 

onde a composição encontra o seu fundamento em teoremas mais ou menos 

científicos, que implícita ou explicitamente apropria e altera, numa clara tentativa de 

desmistificação da sensibilidade pura enquanto processo estruturante da prática 

artística.  

Estas novas pinturas vêm instituir o primado da unidade forma-cor e 

abandonar as geometrias irregulares e orgânicas ou a procura da idealidade da forma. 

A delimitação das formas ao rigor euclidiano mais elementar contrasta com uma 

paleta diversificada por uma ampla escala cromática, definida por Herbin, com verde, 

branco, amarelo, laranja, vermelho, rosa, púrpura, violeta, azul e preto. A composição 

destas formas rasura a hierarquização entre elas para relevar os contrastes de cor que 

lhe permitem, pelo menos, começar a problematizar a relação entre figura e fundo. C 

11A será neste aspeto o mais conseguido, porque ao reduzir as formas ao quadrilátero, 

que se multiplica e desmultiplica por toda a superfície pictórica em complexos ritmos 

e contrastes cromáticos, atinge uma saturação onde a prevalência de qualquer plano 
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sobre os demais se torna ambígua. A sistematicidade suposta em C 9 torna-se agora 

manifesta com estas pinturas, para isso contribuiu o estudo do livro de Auguste 

Herbin, L’art non figuratif, non objectif 114, que influindo diretamente nestas pinturas 

definiu questões de fundo a que a futura pintura de Joaquim Rodrigo não será alheia. 

De facto, o contacto com a reflexão deste artista permitiu-lhe ultrapassar um 

horizonte estritamente fenoménico e conjuntural sobre a prática artística, que lhe 

proporcionava a pintura até então conhecida, ainda que a pintura moderna e em 

especial a Abstração se aproximassem da sua procura de uma racionalidade e lhe 

fornecessem importantes dados concretos. Se considerarmos que então, além do 

Espiritual na Arte de Kandinsky, Joaquim Rodrigo pouco conhecia das teorizações 

modernistas e construtivistas, desenvolvidas na primeira metade do século XX, a 

teorização de Herbin vinha agora estruturar uma problemática artística com que 

estava familiarizado — de resto era uma das figuras tutelares da Abstração 

geométrica no pós-guerra — e implicava-a num conjunto de ideias e princípios gerais 

do conhecimento, que vinham mais diretamente ao encontro da sua pesquisa. De 

facto, não foram muitos os artistas modernistas preocupados em criar a partir da 

pintura mais do que uma linguagem, um sistema estruturado em unidades definidas 

como um código e que poderíamos designar como língua. Ferdinand de Saussure no 

Curso de linguística geral introduziu uma importante distinção entre langue e parole. 

O primeiro termo refere-se à língua como um sistema de signos interiorizado 

culturalmente pelos sujeitos falantes, ao passo que parole (normalmente traduzido em 

português por fala) refere-se ao ato individual de seleção das palavras para a 

realização de um qualquer enunciado. A linguagem é assim constituída por estes dois 

aspetos, daí a sua dimensão performativa e também individual, ao passo que a língua 

é um facto social que ultrapassa o individual e determina uma comunidade. Para 

Saussure o sujeito individualmente não pode criar uma língua, já que esta, nessas 

circunstâncias, não teria aquilo que a caracteriza e que é o seu facto social. Todavia 

artistas como Kandinsky, Mondrian e Herbin tentaram-no para a pintura e para tal 

socorreram-se de aspetos metafísicos, quando não mesmo teosóficos, para superar a 

questão apontada por Saussure, a de que o universalismo de uma língua é social e não 

um ato criativo de natureza adâmica. A herança metafísica do artista como criador 

absoluto, não só de uma linguagem, mas de um código essencial e absolutamente 

                                                        
114 HERBIN, Auguste — L’Art non Figuratif non Objectif. Paris: Editions Lydia Conti, 1949.  



 93 

cognoscível é um traço comum a estes artistas, que se situam dentro de uma vertente 

idealista das primeiras vanguardas históricas e que herdou do Simbolismo diversos 

pressupostos. No entanto a construção de uma linguagem universal revelou-se 

problemática precisamente na sua universalidade. Nem Kandinsky, nem Mondrian 

conseguiram encontrar elementos comuns às diferentes culturas capazes de sustentar 

o projeto. Apesar de profundas e geniais sínteses, apenas alguns signos vagos 

constituíram o seu legado. A necessidade interior de Kandinsky ou a relação 

primordial gerada pela interseção da horizontal com a vertical e o consequente ângulo 

reto de Mondrian constituíram as suas sínteses115. Herbin vinha então no pós-guerra 

alterar a pesquisa e centrá-la no domínio cromático a partir do seu alfabeto plástico e 

dentro da mesma atitude. Muitos aspetos doutrinários e de aspiração universalista, que 

encontramos na teorização de Herbin, serão assimilados por Joaquim Rodrigo e 

reconvertidos em diferentes entendimentos. Se a influência de Herbin a partir do 

conhecimento do seu livro e da sua pintura se revelou importante, ela foi passageira e 

resume-se nesta fase às pinturas referidas. O facto significativo é que também 

Rodrigo estudou, depois de 1951, a obra Do Espiritual na Arte de Kandinsky e num 

momento posterior, em 1957, a de Mondrian, a partir do livro de Michel Seuphor, 

situando-se assim o seu interesse no âmbito de uma problemática universalista para a 

linguagem artística. Facto a que a totalidade da sua obra ficará para sempre 

obsessivamente vinculada.  

Em Herbin a forma e a cor são submetidas a definições precisas: abandonam a 

representação do objeto para se tornarem a unidade de uma realidade expressiva da 

relação entre instinto — sensibilidade — espírito, que é concretizada “nos limites 

precisos e exclusivos da pintura que se exprime por contrastes, harmonias, relações, 

proporções, movimentos entre as cores e entre as formas”116. O tratamento da cor pura 

exige uma superfície de duas dimensões e liberta-se assim do problema da luz, 

característico do volume, expresso através das três dimensões. A cor concebida 

                                                        
115 BERCHICHE, Céline — “Auguste Herbin et l’alphabet plastique: d’un code personnel à un langage 
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116 HERBIN, Auguste — “La réalité de la peinture non objetive” in CLAISSE, Geneviève — Herbin. 

Lausanne, Les Éditions du Grand-Pont, 1993, p. 225. 
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estritamente na superfície bidimensional por uma técnica própria e sem relação com a 

ideia de objeto, nem com o que dela resulta direta ou indiretamente, permite encontrar 

essa unidade expressiva e ainda, segundo Herbin, uma consciência mais profunda da 

natureza do ser. A realidade ontológica substitui deste modo a realidade do objeto, 

todavia aquela necessita de um controlo do espírito, que mais não é do que o conjunto 

de leis de toda a arte desde a antiguidade e que se concretiza nos já mencionados 

limites exclusivos da pintura. A recusa da representação do objeto implica uma 

exclusão das características quantitativas (peso, diferença de matérias, proporções 

tridimensionais, perspetiva linear, relações de forma-cor-luz) em função das 

qualitativas, porque é, segundo Herbin, ao considerar “a natureza da cor, a sua função 

específica espacial em toda a sua extensão, a sua ligação íntima com as formas 

respeitando absolutamente a natureza da cor, a definição das relações íntimas entre 

todos os elementos dos nomes ou das palavras, que a nossa imaginação permanecendo 

intimamente ligada ao ser e à sua expressão própria poderá preservar a unidade do ser 

e da obra, a pureza da composição, das formas, das cores e dos meios” 117. A arte não 

objetiva para Herbin significa uma expressão direta do ser, enquanto pura 

interioridade em relação estreita com um dado momento de uma época determinada 

para atingir a perfeição, ou seja, a unidade da realidade da obra com o ser. Neste 

sentido, a teorização de Herbin retomava uma problemática metafísica amplamente 

difundida pelas primeiras abstrações, afastando-se de entendimentos materialistas e 

dialéticos desta, que alguns construtivismos assumiram ou mais recentemente artistas 

como Jean Dewasne procuravam desenvolver. Uma dicotomia excessiva na definição 

de realidade interior e exterior a par de um rebatimento do ontológico sobre o ôntico 

estruturam a linguagem da Abstração dentro de um declarado idealismo, apesar da 

salvaguarda histórica com que matiza este. No entanto, a consideração da cor, que a 

sua teoria implica, não deixa de trazer outros dados porventura mais significativos do 

que os escolhos idealistas em que se prende. Desde o século XIX os estudos óticos 

consideraram duas abordagens distintas do fenómeno da cor: por um lado, 

desenvolveu-se a análise da luz e das suas propriedades físicas, como a refração e 

quantificação, independentemente da perceção humana; por outro, os estudos 

incidiram na fisiologia dos mecanismos da perceção, preocupando-se com a luz e a 
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cor tal como são observadas118. A teoria de Herbin demonstra uma consciência clara 

de que entre a cor percecionada e a realidade física — apenas acessível a uma 

perspetiva cognitiva —, existe uma diferença infranqueável. A cor, considerada como 

o meio da pintura, é entendida como uma resultante percetiva da ação recíproca da luz 

e da obscuridade. Herbin afirmava mesmo que os artistas “perderam de vista o grande 

mistério, o imenso e eterno conflito entre estas duas forças, a luz e as trevas”119 e 

relembrava Goethe e a noção de cor como integração e mescla entre luz e 

obscuridade. No entanto, ressalvava a importância de distinguir a graduação da luz 

para a obscuridade através das cores, do claro-escuro enquanto qualidade específica 

da luz, o que definia como um problema da escultura e não da pintura. A partir da cor 

Herbin encontra assim diferentes polaridades e uma vez que a teoria é sustentada 

cientificamente por leis físicas e biológicas, estas dão origem a analogias 

universalistas. Herbin considerava que “a divisão das cores em três primitivas e três 

complementares é simplista e só corresponde muito vagamente à realidade”120. Se os 

princípios da luminosidade e do obscuro considerados na perspetiva da cor são 

necessários para o aparecimento da cor, existem duas cores essenciais que 

correspondem à preponderância de cada um destes princípios: o azul resulta do 

princípio da obscuridade e o amarelo do princípio de luz. A sua aliança direta dá o 

verde e a sua aliança indireta dá o vermelho púrpura. Estas criam uma nova 

polaridade vermelho púrpura/ verde e representam “atividades adversas e 

fundamentais. O reino vegetal é uniformemente verde por causa da sua imobilidade, o 

sangue humano e animal uniformemente vermelho por causa da sua mobilidade”121. A 

partir destas analogias que constroem pares antitéticos, Herbin estrutura um sistema 

para a cor que não se define cientificamente mas antes numa perspetiva simbólica, 

pensando-o todavia como regra fundadora da totalidade das manifestações, não só 

humanas, como universais, num idealismo próprio de uma conceção teosófica do 

universo. A crítica às perspetivas científicas de Newton, Chevreuil ou mesmo R. P. 

Chastel são contrapostas ao entendimento de Goethe e à sua divisão das “cores em 

dois grupos, um compreendendo as cores ativas, positivas, vermelho, laranja, 
                                                        
118 KRAUSS, Rosalind — The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, 

Mass. & London: MIT Press, 1986, p. 15. 
119 “Herbin” entrevista a Julien Alvard in Témoignages pour l’Art Abstrait, p. 148.  
120 HERBIN, Auguste — L’Art non figuratif, non objectif, p. 27. 
121 “Herbin” entrevista a Julien Alvard, in Témoignages pour l’Art Abstrait, p. 148.  
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amarelo, verde-amarelado; o outro compreendendo as cores passivas, negativas, 

verde-azulado, azul, índigo, violeta. Dois grupos, duas tendências opostas 

correspondendo a dois princípios e a duas causas opostas”122. O próprio Goethe, no 

prefácio de 1810 à sua Teoria das cores, ao definir que cor e luz são fenómenos 

integrados, implica-os também como parte integrante da natureza, que assim se 

manifesta na visão123 e Herbin cita-o.  

A partir da teoria das cores que constrói, Herbin define um código de 

expressões inerentes a cada cor. Certas cores exprimem o espaço em profundidade (os 

azuis), outras o espaço em anterioridade (os vermelhos); certas cores exprimem um 

movimento excêntrico do interior para o exterior (o amarelo), outras o oposto (o 

azul); certas cores exprimem mobilidade (vermelhos, amarelos e azuis), outras a 

imobilidade (o branco, o preto e os verdes) e ainda outras mobilidade e imobilidade 

segundo as relações (os rosas e os violetas). A partir destas expressões Herbin 

estabelece uma associação da cor à forma bidimensional, pois que a cor é o meio da 

pintura, ao passo que a luz suscita o volume124. As quatro formas fundamentais ou 

unidades significativas a que associa as cores são o círculo, o semicírculo, o triângulo 

e o quadrângulo (quadrado e retângulo). Com as combinatórias que estabelece entre 

cores e formas, atinge “a definição de um código preexistente a toda a linguagem”, 

como observou Céline Berchiche e “o sistema conta então com unidades 

significativas — o que em linguística se designaria por fonemas — que 

consequentemente pode articular uns com os outros, gozando de uma grande 

liberdade nas relações de escala entre as diversas formas-cores” 125. No entanto 

Herbin vai mais longe e faz corresponder a estas unidades letras do alfabeto e notas 

musicais. Em 1942 este “alfabeto plástico” está concluído e será utilizado até à sua 

morte, em 1960. O título das pinturas é então a palavra que este alfabeto plástico 

                                                        
122 HERBIN, Auguste — L’Art non figuratif, non objectif, p. 27. 
123 “É verdade que as cores e a luz mantêm uma íntima relação entre si, mas devemos pensá-las como 

pertencendo à natureza como um todo, porque é a natureza como um todo que se manifesta pelos seus 

meios de uma forma própria ao sentido da visão”. GOETHE, Johann Wolfgang — Theory of Colours. 

Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 1970, pp. xxxvii - xxxviii. 
124 Herbin afirma que: “a cor é, por excelência, o meio da pintura, meio de expressão direto, completo, 

em união estreita com a forma (...)”. HERBIN, Auguste — L’Art non figuratif, non objectif, p. 95.  
125 BERCHICHE, Céline — “Auguste Herbin et l’alphabet plastique: d’un code personnel à un langage 

universel”. 
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escreve e é também uma notação musical. Herbin afirmou que “para a pintura temos 

agora as mesmas possibilidades que as letras nas suas relações com as cores e as 

formas. Como a música, a pintura tem o seu próprio alfabeto que servirá de base a 

todas as combinações de cores e de formas. Com os nomes comuns, maçã, pera, 

pêssego, podemos compor um quadro bem diferente de uma natureza morta de 

Cézanne. Com o nome próprio de Cézanne, podemos compor um retrato espiritual 

bem diferente de um retrato executado pelo próprio Cézanne”126. Herbin encontrava 

assim a velha aspiração do romantismo e do simbolismo de uma sinestesia geral, 

enunciada por Baudelaire no poema Correspondances, por Rimbaud no poema 

Voyelles, teorizada por Téodor de Wyzewa a propósito da Arte Wagneriana, entre 

tantos outros. A relação entre Abstração, palavra e música surgia agora estruturada 

num código capaz de manifestar a ordem do mundo através da pintura. 

Independentemente das conotações teosóficas que encerra o vocabulário e a sintaxe 

das unidades forma-cor de Herbin, estas transformavam literalmente a composição 

pictórica numa linguagem articulada, apesar da margem sensitiva dada à articulação e 

escala dos elementos, que salvaguardava uma participação dos tradicionais processos 

intuitivos de composição. A complexidade do sistema de Herbin e a sua contribuição 

para a construção efetiva da pintura como linguagem e consequentemente relegando a 

composição puramente visual e intuitiva para segundo plano, tem sido talvez 

subestimada pela própria história da arte127. Nele se enuncia um primado semiótico 

que a segunda parte da década de 1960 irá valorizar e a que a pintura de Joaquim 

Rodrigo não será de forma alguma alheia. Embora este não refira a teoria de Herbin é 

muito provável que tenha sido sensível a ela. A sistematização de um código absoluto 

para a pintura ia diretamente ao encontro da sua pesquisa, todavia não se encontra nas 

obras que realiza influenciado por Herbin ( C10, C11, C11A, sem título) o mesmo 

rigor de codificação formal, que passaria pela construção de um código específico que 

pudesse conduzir a leituras surpreendentes. Importa, no entanto, sublinhar que a 

crítica ao sistema newtoniano de entendimento da luz — o ponto de vista físico —, 

conduzida por Goethe e seguida por Herbin e a correspondente análise da interação da 

luz com os planos mineral, vegetal e animal, numa tentativa de síntese dos dois 
                                                        
126 HERBIN, Auguste — L’Art non figuratif, non objectif, p. 103, também citado por BERCHICHE, 

Céline — “Auguste Herbin et l’alphabet plastique: d’un code personnel à un langage universel”. 
127 LEMOINE, Serge — “Herbin, enfin” in CLAISSE, Geneviève — Herbin. Lausanne, Les Éditions 

du Grand-Pont, 1993.  



 98 

pontos de vista mencionados — físico-interativo (por isso cognitivo) e percetivo — 

terá papel relevante no futuro da obra de Joaquim Rodrigo, ainda que submetido a 

formulações próprias que hão de divergir notoriamente nos resultados. Nos anos 

seguintes a sua pesquisa exaustiva de uma teoria cromática há de oscilar entre um 

entendimento puramente físico da cor, de referência neoplasticista, e outro mais 

próximo da teoria de Herbin, até que em finais de 1959 então comece a descobrir e a 

construir a sua própria teoria. Também a pintura que Joaquim Rodrigo realizará a 

partir de 1969 construir-se-á como um enunciado de signos articulados num sintagma. 

A teoria de Herbin terá assim o efeito diferido que Hal Foster128 designou a partir do 

conceito de Nachträgliechkeit proposto por Freud. A este conceito e aspeto 

voltaremos quando nos ocuparmos da produção realizada por Joaquim Rodrigo a 

partir de 1969. 

Por agora, a leitura que podemos realizar destas pinturas de 1954 C10, C11, 

C11A, sem título (CR 66), mostra que a assimilação de Herbin se circunscreveu à cor 

e à forma, afastando-se de qualquer articulação linguística ou musical. Os aspetos 

inerentes às propriedades da cor ou o vocabulário de formas de Herbin estão 

presentes. Assim os círculos, os semicírculos, os triângulos e os quadrângulos 

constituem as quatro unidades mínimas suscetíveis de articulação em cada pintura. 

Por vezes estas são interrompidas e complementadas por outras que assim se 

articulam através de contrastes cromáticos. As gamas destes abandonam os tons 

intermédios para se definirem em valores mais saturados, também eles próximos das 

polaridades definidas por Herbin, como sejam profundidade e anterioridade, 

mobilidade e imobilidade, o excêntrico e o concêntrico. A relação de 

complementaridade entre as formas e as cores torna-se por isso indissociável e, na 

medida em que se estende à totalidade dos elementos promovendo uma grande 

diversidade de tipologias de contrastes, a relação entre figura e fundo é 

potencialmente superada, ainda que não seja com esta série de pinturas que tal venha 

a acontecer plenamente. Outro aspeto que se manifesta desde C 10 é uma 

quantificação e distribuição matematicamente proporcionada entre os diversos 

elementos que ocupam a superfície da pintura, o que pressupõe uma composição 

racionalizada que se afasta de uma projeção puramente sensitiva. Se em C 11 as 

                                                        
128 FOSTER, Hal — The Return of the Real, especialmente o capítulo “Who’s Afraid of the Neo-

Avant-Garde?”. 
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formas desdobram-se e constituem por vezes compostos das diversas unidades 

mínimas homogeneizados por uma mesma cor, como ocorre com a grande área de 

preto, dando por isso origem a uma sugestão de fundo, sobre o qual outras formas e 

cores desenvolvem as suas relações, em C 11A essa questão parece superada. A 

redução dos elementos formais ao quadrilátero e às múltiplas relações estabelecidas 

entre as diferentes configurações deste, através de deslocações, sobreposições, 

contrastes cromáticos e relações precisas de áreas quantificadas permitem uma maior 

síntese do quadro de questões que a pintura de Joaquim Rodrigo atravessa, embora as 

superfícies brancas sejam ainda tributárias a uma vaga noção de fundo. C 11A 

configura assim um novo limite nas pesquisas de Joaquim Rodrigo. Pela síntese 

possibilitada enuncia um novo caminho para a sua obra mais estruturalmente 

concentrado e que se afasta por isso dos valores simbólicos da gramática de Herbin. 

Se neste a construção de uma língua implicava a composição e os elementos mínimos, 

como a unidade forma-cor, numa articulação mais ampla que a da estrita composição 

tradicional, Joaquim Rodrigo interessar-se-á na sequência destas experiências pela 

composição em si até ao final da década de 1950, todavia, no trabalho que 

posteriormente realiza, a composição fará parte de uma sintagmática linguística, que 

teve em Herbin uma primeira atenção, até porque este permitiu trabalhar a 

composição de forma construtiva e simultaneamente articulá-la de forma linguística. 

 

 

 

Um intervalo ruidoso 

 

As apresentações de C 10 no I Salão de Arte Abstrata, na Galeria de Março, 

em 1954, a par de C 7 e de C 9, os quais, como já analisámos, corresponderam a outra 

ordem de pesquisas, como também no mesmo ano, a de C 11, na VIII Exposição 

Geral de Artes Plásticas, da SNBA, conjuntamente com C 12, que supõe uma 

proposta e entendimento da pintura radicalmente diferente (que em seguida nos 

deteremos), revelam obviamente a complexidade de transformações, hesitação entre 

projetos e incoerência características de uma fase de descoberta e assimilação dispersa 

da informação, realizada através da necessidade da autoridade da experiência, referida 

no início desta dissertação. O mais curioso residirá talvez na capacidade de 

sobreposição deste estádio da evolução artística de Joaquim Rodrigo aos diversos 
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contextos referidos. Se, como acontece no Salão de Arte Abstrata, apresenta pinturas 

compostas por biomorfismos articulados em composições orgânicas (o caso de C 7 e 

parcialmente C 9), a estas junta outras estritamente geométricas euclidianas (C 10), 

dentro de pressupostos cromáticos absolutamente distintos. Oscila assim entre um 

cromatismo de variações tonais em C 7, a ausência de cor em C 9 ou um cromatismo 

baseado em contrastes de cores primárias e de complementares em C 10. Na VIII 

Exposição Geral de Artes Plásticas, palco privilegiado da pintura figurativa e do 

neorrealismo, em particular, apresenta obras abstratas também elas profundamente 

distintas, quer geométricas, como C 11, na esteira das teorias de Herbin; quer 

puramente expressionistas, como C 12.  

O alheamento que assume relativamente aos conflitos causados pelos projetos 

artísticos orientadores destas duas exposições e da recente fratura que os seus 

protagonistas assumiam no seio da terceira geração modernista, terá sido possível pela 

insipiência do meio artístico nacional, referido por José-Augusto França a propósito 

do Salão de Arte Abstrata e do movimento moderno em Portugal. A inexistência de 

uma receção conhecedora das diversas dinâmicas e posicionamentos do modernismo, 

a par da raridade das suas manifestações num Portugal muito distanciado do mundo, 

como referia o crítico da Art d’Aujourd’hui, permitia aglutinar quase tudo o que de 

moderno se intitulasse no mesmo lado, já que a clivagem maior até estes anos de 

transformação se cingira a uma diferença entre modernos como um todo e tardo-

naturalistas, de matriz oitocentista, apreciados nos outros salões da SNBA, sob o 

signo de José Malhoa. Ao contrário do que seria de esperar, entre estes lados, durante 

a primeira metade do século XX não se cavara uma efetiva fratura, mas manifestou-se 

dominantemente um território pantanoso, que tudo parecia engolir numa tentativa de 

conciliação, que apenas omitia os extremos, e de que a “política do espírito” do 

SPN/SNI de António Ferro havia sido, desde 1933, o principal agente. A Geração da 

Ordem fora a designação que António Ferro atribuíra ao produto desta operação, que 

visava travar qualquer modernismo efetivo e atualizar um entendimento neoclassicista 

característico dos retornos à ordem e que se prestava a uma veiculação ideológica 

fascizante. Importa referir que a partir da emergência da I Exposição Geral de Artes 

Plásticas, em 1946, uma outra cisão de natureza política se veio instalar. Ainda que 

genericamente corresponda à anterior — entre modernos e tardo-naturalistas — ela 

não coincide plenamente. Se inicialmente estas exposições reuniram os novos e 

diversos movimentos modernos no quadro de uma oposição política, não deixaram de 



 101 

integrar tardo-naturalistas oposicionistas, conforme já referido em “Uma paisagem e 

as margens do neorrealismo” desta dissertação. Por outro lado, artistas abstratos, 

como Fernando Lanhas, Artur da Fonseca, Arlindo Rocha, Cândido da Costa Pinto ou 

figurativos modernos, como Júlio Resende, apresentaram obras nos salões do 

SPN/SNI, no quadro de uma tentativa de modernização desta instituição, que 

confrontada com a nova cisão política no seio das práticas artísticas em Portugal 

procurava abrir um espaço para uma eventual vanguarda que anteriormente mitigara, 

embora em 1942 tenha sido atribuído o prémio Amadeo de Souza-Cardoso ao 

surrealista António Dacosta129. Com Ferro afastado por Salazar, em 1949, época de 

emergência desta terceira geração modernista, essa zona de compromisso entre tardo-

naturalismo e modernismo, estava definitivamente ultrapassada e as cisões 

significativas ocorriam então no seio da terceira geração moderna. No entanto, meio 

século de antimodernismo, com duas décadas de Política do espírito, mais o seu lápis 

azul da censura a sublinhar a informação suscetível de filtragem, não deixavam muito 

espaço para uma perceção estruturada da complexidade que o movimento moderno 

havia assumido antes e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial.  

Importa ainda considerar que a experiência autodidata de Joaquim Rodrigo, 

para além da rápida transformação e consequente incoerência gerada, ao relacioná-lo 

quase exclusivamente num diálogo unívoco com as vanguardas modernas, lhe 

permitia assumir um posicionamento singular no que respeitava às particularidades e 

quezílias dos movimentos modernos portugueses. A apresentação de obras abstratas 

no espaço privilegiado da pintura política, que era figurativa, pode então também ser 

entendido como a reclamação de um posicionamento político da arte abstrata, que 

desde 1952 praticou exclusivamente.  

                                                        
129 Nadir Afonso também expôs em 1945 e 1946, mas neste período anterior a 1947 a participação nos 

salões do SPN/SNI, por parte destes artistas, não é significativa em termos políticos, já que também 

Júlio Pomar expôs em 1942 e 1945, João Hogan entre 1942 e 1946, Maria Keil e António Pedro de 

1939 a 1942 e António Dacosta aí expôs exclusivamente entre 1941 e 1946. Conforme referido, a 

rutura política que ocorre é na sequência da emergência das Exposições Gerais de Artes Plásticas. Para 

uma análise detalhada dos expositores nos salões do SPN/SNI e nas Gerais de Artes Plásticas cf. 

GUEDES, Fernando — “Principais expositores de 1935 a 1949 nos Salões do SPN/SNI, no Salão da 

primavera (Porto) e nas Exposições Gerais de Artes Plásticas” in Estudos sobre Artes Plásticas. Os 

anos 40 em Portugal e outros estudos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985. 
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As obras que surgem inesperadamente, em 1954 e na sequência de um maior 

rigor geométrico, são C 12, C 13 e C 11B. Afastar-se-ão deste caminho, como um 

parêntesis, para, dentro de uma organização abstrata, procurarem exprimir a pincelada 

solta e o seu movimento rápido através de um intrincado de formas articuladas num 

todo orgânico, valorizando a fatura enquanto dado da expressão. A teoria do espaço 

ambíguo que José-Augusto França próximo da não-figuração defendia em vários 

artigos publicados nesta época, sob a memória tutelar de Roger Bissière e, no caso 

português, de Maria Helena Vieira da Silva, poderá ter constituído motivo de 

experiência. Joaquim Rodrigo lera o livro de Charles Estienne, L’Art Abstrait est-il un 

Academisme? que interrogava com suspeitas de academismo a nova abstração 

geométrica. Também a recente emergência do tachismo, termo proposto por Pierre 

Guéguen, em 1951130, numa conferência proferida em Menton sobre arte abstrata e 

explanado por diversas vezes, particularmente na Art d’Aujourd’hui, no número 2-3 

desse ano de 1954, pode ter constituído uma razão para o interesse de Joaquim 

Rodrigo pela pincelada solta e expressiva, que a sua pintura então experimentou. 

Guéguen afirma que a “Arte Abstrata possui dois elementos essenciais da não-

representação, o geometrismo e o tachismo; no entanto o espírito destes elementos é 

tão oposto, que tendo optado em conjunto pelo primeiro, não chegou a praticar o 

segundo que também lhe pertencia. É a história de toda a evolução, em que cada 

virtualidade só se realiza a seu tempo”131. Também aquando da realização da já 

referida exposição de Edgard Pillet, na galeria de março, em 1953, foi publicado um 

Folheto nº 2 com um quadro genealógico da abstração organizado por José-Augusto 

França a partir do famoso esquema de Alfred Barr, realizado em 1936 para a 

exposição Cubism and Abstract Art , levada a cabo no MoMA. Em ambos os 

esquemas, a abstração não-geométrica surgia como uma consequente confluência de 

diversos movimentos precedentes, entre eles o expressionismo do Blaue Reiter, a 

montante, e o surrealismo, a jusante. O outro polo de confluência, configurado pelos 

desenvolvimentos modernistas nestes esquemas, era a abstração geométrica, que 

apresentava na origem o cubismo, mas para o qual se sucediam variadíssimos 

movimentos como o suprematismo, o construtivismo, o neoplasticismo ou a Bauhaus. 

                                                        
130 GUÉGUEN, Pierre — “Matière et maîtrise une évolution: le tachisme” in Art d’Aujourd’hui. Paris, 

nº 2 – 3, Mars – Avril, 1954, p. 52-53. 
131 Idem, p. 52. 
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A abstração não-geométrica surgia assim como um território menos explorado, 

eventualmente mais promissor e disso dava conta a afirmação de Pierre Guéguen de 

que “cada virtualidade só se realiza a seu tempo”. Para o contexto norte-americano do 

pós-guerra, tal possibilidade aberta pelo esquema de Barr viria a ser uma atualidade 

com um desenvolvimento que alterou muitos cursos da própria história da arte; para 

Joaquim Rodrigo, enquanto jovem pintor à procura de novos caminhos entre 

hesitações e inconsequências, seria uma experiência marginal à racionalização que 

procurava do objeto artístico, sem possibilidade de estruturar a pintura como um 

conhecimento. No entanto, resta o facto em si da emergência desta experiência e das 

suas motivações surdas, que terão posterior manifestação explicada sem 

ambiguidades pelo próprio Joaquim Rodrigo, quando ultrapassa a própria abstração.  

C 12 apresentado, como já vimos, na VIII Exposição Geral de Artes Plásticas 

de 1954, a par de C 11, retomava um expressionismo experimentado sobre papel, em 

1952. As variações tonais retornam a par da gestualidade da pincelada e do risco 

construindo repetições rítmicas com declarada espontaneidade. A incoerência da 

representação de Joaquim Rodrigo nesta exposição poderia talvez ser mitigada pela 

distância a que o contexto dominante da exposição se situava destas problemáticas, 

mas não deixa de ser impressionante. C 13 revela alguma proximidade e interesse 

pelas Explosões líricas de Alberto Magnelli, cuja descoberta pode estar na origem 

desta pintura, apesar daquelas datarem de 1918. As pinceladas soltas desenvolvidas 

em vórtices, que definem planos triangulados, produzem um efeito explosivo. Mas o 

todo é excessivamente rígido e limitado na articulação das formas. De resto, em 

ambas as pinturas o domínio da pincelada, seja na sua fluidez, seja na sua 

configuração ou mesmo densidade ou velatura revela-se muito pouco elaborado e 

denota ainda significativas limitações. C 11B, declaradamente mais próximo da 

pintura de Magnelli sua contemporânea, experimenta novamente a sobreposição 

cromática de planos com transparência obtendo nestas superfícies uma terceira cor 

que gera nova unidade forma-cor. O geometrismo das formas é realizado de modo 

aproximativo e espontâneo constituindo, tal como em Magnelli, uma declarada 

ambiguidade a que Joaquim Rodrigo não regressaria tão cedo. Estas pinturas deverão 

assim ser entendidas como uma experiência lateral e sem continuidade. Talvez 

sintoma de uma outra necessidade cuja manifestação para ser produtiva precisava 

ainda de concluir um caminho apenas iniciado. Referimo-nos à integração da 

gestualidade na pintura como um dos seus elementos. 
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Um marco para uma vanguarda da pintura portuguesa 

 

C 14, realizado a 12 de abril de 1955, é um óleo sobre tela com a forma de um 

triângulo quase isósceles. Pela primeira vez na história da pintura moderna em 

Portugal uma pintura, sem funções decorativas ou integração arquitetónica, saía do 

quadrilátero tradicional. A composição retoma o geometrismo anterior, agora com 

secções de superfícies elípticas que se sobrepõem profusamente. Com esta pintura um 

novo passo, completamente inédito, se cumprirá. Se em C 9 as formas denotavam na 

sua organização individual a consciência dos limites físicos do espaço de inscrição, a 

superfície pictórica, com C 14 esta consciência não só está presente como implica a 

interrogação da sua forma matricial e respetiva alteração do formato quadrangular 

tradicional da pintura num triângulo. Embora hoje só exista esta pintura com este 

formato e datada desta época, foi ainda realizada outra designada C 15 

(Saltimbancos), posteriormente destruída pela sobreposição de nova pintura, mais 

tardia, intitulada Cacilhas, de 1964. C 14 parece situar-se na passagem da abstração 

para a designada pintura hard edge ou shaped canvas norte-americana, que só virá a 

ocorrer no fim desta década ou talvez se articule com algo menos conhecido e seu 

contemporâneo.  

As primeiras incursões na relação entre a forma da superfície com as formas 

inscritas reportam-se às chamadas pinturas “diamante” de Piet Mondrian, realizadas a 

partir de 1918, que operam uma rotação de 45º ao quadrado da pintura que se torna 

um losango. Esta operação permitia transformar as diagonais da pintura numa grelha 

composta por verticais e horizontais, que repunham a relação primordial, pelo 

simples gesto de rodar a pintura sobre um dos seus vértices. As diagonais 

transformadas em verticais e horizontais ganhavam em amplitude e sustentavam 

assim um princípio básico da visualidade para um campo — a própria pintura — que 

havia assumido uma configuração específica diferente do análogo do campo visual. A 

tensão dinâmica assim criada era reposta contra o efeito dissuasor e estabilizador da 

grelha ortogonal modular. Também o Espaço Proun de El Lissitsky, projetado para a 

Grande Exposição de Arte de Berlim, em 1923, transformara as formas dos seus 

projetos pictóricos e escultóricos em objetos, dispostos num contínuo espacial que 

envolvia a própria arquitetura. Este projeto, para além de materializar as formas 

anteriormente desenhadas no plano e de agora concretizá-las num espaço 

tridimensional, introduzia a visualidade numa contingência temporal constituída por 
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um transcurso de situações que envolviam os vários planos da arquitetura da sala 

articulados com as formas. Mas a influência decisiva só pode ter tido origem nos 

trabalhos que o grupo Madí apresentou, a partir de 1946 na galeria Van Riel en 

Buenos Aires e cujos desenvolvimentos foram exibidos — conforme já referido no 

capítulo “O presente encontrado” desta dissertação — no Salon des Réalités 

nouvelles, entre 1948 e 1953, em sala própria, e também noutras exposições dedicadas 

a este grupo. A galeria Colette Alendy apresentou em 1950 uma exposição do grupo 

sumariamente reportada na Art d’Aujourd’hui132 e onde expuseram Arden Quin, 

Bresciani, Eielson Desserprit, Vardanega; na galeria Suzanne Michel, em 1952, na 

exposição Arte Madí, foi a vez de Otero, Soto, Kosnick e Kloss e no ano seguinte, na 

mesma galeria, teve lugar a exposição Madí, com Alexandre, Sallaz, Roïtman, Lerein; 

em 1954, na galeria de l’Odéon, ocorreu nova exposição Arte Madí,  com a 

participação de Alexandre, Lerein, Arden Quin, Saint-Omer, Roïtman e Sallaz, 

também esta reportada na Art d’Aujourd’hui133. Constituindo o primeiro movimento 

de vanguarda argentina a auferir de um vago reconhecimento internacional, a par do 

Movimento Arte Concreto-Invención, donde provinha e se formou na sequência de 

uma dissensão, as suas realizações ainda hoje são subestimadas, se bem que 

antecipem em quinze anos aspetos como o shaped canvas da pintura norte-americana. 

Conforme consta do “Manifesto” do nº 0 da sua revista Arte Madí Universal134, 

publicado em 1947, um dos princípios mais significativos do trabalho Madí residia no 

“quadro recortado e irregular, superfície plana e superfície curva ou côncava, planos 

articulados com movimento linear, rotativo e de translação”. De facto, é entre estes 

artistas que se encontra um primeiro e profundo ataque às convenções do formato da 

pintura, tradicionalmente referenciadas no campo da visualidade, e uma declarada e 

continuada objectualização das unidades forma-cor bidimensionais que invadem com 

autonomia o espaço em articulações diversificadas e relativas ao plano da parede. As 

relações que a cor pintada e a forma recortada assumem podem ser tautológicas ou 

também provocar desencontros e tensões dinâmicas. Também a sua escultura 

privilegia a modularidade, a articulação e o movimento das partes. Por isso terá sido 

óbvio o facto de muitos destes artistas Madí se encaminharem para o cinetismo, que 

                                                        
132 ALVARD, Julien — “Les Madis”. Art d’Aujourd’hui. Paris. n.º 10-11, Mai – Juin, 1950. 
133 BORDIER, Roger — “ Madi”. Art d’Aujourd’hui. Paris. série 5, n.º 2-3, Mars – Avril, 1954. 
134 Foram publicados 8 números entre 1947 e 1954. 
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emergiu na segunda metade dessa década, mas já em 1953, Arden Quin e Nuniez 

apresentam pela primeira vez obras animadas por um motor elétrico. A generalizada 

incompreensão da crítica foi também ela sintomática do desentendimento face a uma 

radicalização dos pressupostos da Arte concreta. Roger Bordier, na recensão à 

referida exposição de 1954, na galeria Odéon de Paris, depois de criticar “as 

pretensões vanguardistas [que] são frequentemente abusivas” por parte destes artistas, 

afirma que eles “devem compreender que fazer intervir o contorno do quadro como 

elemento de composição, segundo as regras que são as da escultura mural, não 

constitui em si, depois de tantas investigações, uma revolução” e termina alertando 

para o risco de “se instalar uma certa monotonia (...) nestas obras”135. Não fosse a 

escala reduzida desta argumentação e estaríamos perante uma clara antecipação do 

conflito que quinze anos mais tarde se veio a instalar no contexto norte-americano, 

opondo Clement Greenberg e Michael Fried aos minimalistas Donald Judd e Robert 

Morris.  

Joaquim Rodrigo viajou até Paris em 1954, é possível que tivesse tido um 

contacto mais direto com a prática destes artistas, para além das lacónicas recensões 

da Art d’Aujourd’hui. O facto é que a experiência de C 14 só no panorama destes 

desenvolvimentos encontra uma mais declarada articulação, ainda que os referidos 

aspetos de natureza tautológica entre o contorno do quadro e a sua forma só venham a 

ser explorados por ele posteriormente e no âmbito do tradicional quadrilátero da 

pintura a que rapidamente retorna. De resto, nesta proximidade residem sobretudo 

aspetos que podemos remeter para a ordem do efeito, já que a motivação essencialista 

de para Joaquim Rodrigo poder tirar todas as consequências das implicações de uma 

tal forma matricial seria preciso desenvolver outros aspetos mais aprofundadamente, 

como o da modularização e serialização, o que virá a acontecer gradualmente a partir 

desta segunda metade da década. O materialismo dos Madí (uma das explicações para 

este nome reside precisamente nas iniciais do conceito materialismo dialético) tinha 

implicações que se desenvolviam para além das questões concretistas ainda que delas 

partissem. A sugestão de trabalhar a forma matricial da pintura levantada pelos Madí 

ter-lhe-á provavelmente possibilitado procurar a forma mais elementar do espaço 

bidimensional euclidiano e trabalhar a partir dela, o que não lhe retira mérito mas, 

                                                        
135 BORDIER, Roger — “ Madi”, p. 63. 
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pelo contrário, o leva para um território embrionário de uma crítica da pintura como 

um espaço análogo ao do campo visual.  

O cromatismo desta pintura é invulgar na sua síntese de dois limites — o 

branco e o preto — e a cor mais luminosa do espetro segundo Herbin que é o amarelo. 

Dentro da teoria deste a cor resulta da ação da luz e da obscuridade que são definidos 

pelos referidos limites, que a amplitude máxima e por isso são as cores mais afastadas 

entre si. O amarelo surge como a cor mais vibrante e de maior potencialidade, como 

ponto intermédio da decomposição no sentido da luz para a obscuridade e que Herbin 

define como princípio de vida. Se o triângulo define a forma elementar mais sintética, 

ele é também, neste caso, o lugar da própria operação de decomposição da luz para a 

obscuridade pelo prisma ótico, por isso o seu análogo em termos de pintura. Como 

afirmamos em “Tempo e inscrição”,  “esta sobrecodificação dos elementos pictóricos, 

inerente ao modernismo, é perfeitamente característica de uma vontade de articular o 

conhecimento da realidade material da pintura com aspetos científicos 

fundamentadores. Por sua vez, estes são suscetíveis de estabelecer uma analogia com 

princípios ontológicos, para constituírem um discurso materialmente sustentado. As 

analogias metafísicas, que fundamentaram parte do discurso de uma primeira fase da 

Abstração, são agora remetidas para o campo científico, numa procura racional de 

uma linguagem estruturalmente definida e em que a redução do acaso é declarada”136.  

Um outro aspeto relevante que C 14 conquista é o de uma superação do 

conflito entre forma e fundo e dos consequentes resíduos de um espaço ilusionista. De 

facto, as superfícies brancas não constituem aqui um espaço neutro e vazio, onde se 

inscreveriam as formas. Aquelas superfícies tornaram-se elementos discretos e 

irredutíveis de um sistema que promove uma articulação destes elementos num todo 

indivisível e não hierarquizado137. O preto e o branco são reduzidos a uma estrita 

oposição binária entre elementos, com as sucessivas combinatórias e alternâncias 

rítmicas anulam a tradicional hierarquia e tornam impossível uma destrinça entre a 

forma e o fundo, como até aqui ocorria com a maioria das pinturas de Joaquim 

Rodrigo, embora possamos considerar C 3, C 4, C 11A como passos muito 

significativos neste sentido.  
                                                        
136 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 29. 
137 BOIS, Yve-Alain — Painting as Model, p. 103, especialmente os conceitos de elementarização e 

integração definidos e utilizados pelo autor. 
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A utilização do amarelo vem complexificar o processo que assim não se 

restringe a uma solução binária e é bem sucedida graças a uma trama de superfícies 

elípticas, que nas suas múltiplas sobreposições, define as formas elementares, não-

regulares, do processo combinatório. Com a introdução de uma terceira cor neste 

sistema, Joaquim Rodrigo vem articular um outro problema que é o da relação da cor 

com a não-cor (os limites: luz e obscuridade). Se a transformação das superfícies 

brancas e pretas em elementos mínimos, não-regulares, foi possível pela continuada e 

complexa articulação gerada pela sobreposição das múltiplas formas elipsoidais, este 

sistema, que radica a utilização da cor no elementarismo que o estrutura, revelou-se 

também capaz de permitir uma superação da oposição cor/não-cor. O amarelo não 

assume uma prevalência hierárquica mas constitui-se como um elemento discreto 

num conjunto. Naturalmente que estas problemáticas são concomitantes com as que 

atravessaram as abstrações históricas, nomeadamente as associadas ao De Stijl e a 

Mondrian, todavia a relação de conhecimento de Joaquim Rodrigo com este era ainda 

reduzida e, por outro lado, o sistema que estrutura C 14 não é uma grelha ortogonal, 

tão característica destes artistas, mas uma sobreposição de formas complexa que 

permite recusar a regularidade e a repetição que organizam apenas um tipo de relação 

entre as diversas partes elementares.  

No entanto uma relação profundamente arbitrária manifestava-se entre os 

elementos, a par de uma ausência de relação entre a forma triangular da pintura e 

estes elementos mínimos ou unidades forma-cor, bem como o facto de a base do 

triângulo congregar uma maior densidade de elementos que o vértice superior, 

repondo deste modo uma ordem tradicional do campo visual. Um dos aspetos mais 

importantes desta pintura residirá também no afastamento que produz relativamente a 

uma interpretação da cor ontologicamente fundada para a sua articulação estrutural de 

unidades elementares no quadro de um sistema. Partindo de uma consideração 

essencialista dos elementos da pintura, a sua articulação desvincula-os de uma matriz 

originária para revelar o papel do sistema enquanto produtor de significação. Em 

última instância, C 14 vem tornar possível o entendimento da pintura como sistema, 

no âmbito de um efetivo projeto modernista que redefinia as categorias pictóricas fora 

de um espaço ilusionista. 
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“Conheci o modulor de Corbusier em 22.9.1955” 

 

As pinturas que Joaquim Rodrigo executa na sequência desta são C 18 

(Guerra), 1955 e C 19, 1955. Não existe qualquer referência ou imagem dos números 

em falta na série, para além de C 15 (Saltimbancos), 1955, e que corresponderiam a 

duas outras pinturas. C 18 (CRD 4), apesar de ter sido apresentada no Primeiro Salão 

dos Artistas de Hoje em 1956, foi destruída e tem hoje uma camada de tinta branca 

sobreposta à pintura inicial. C 19 constitui um passo muito significativo no processo 

abstrato de Joaquim Rodrigo e em que importa determo-nos. Se esta quando foi 

exposta pela primeira vez trazia a indicação no catálogo138 de se tratar de um projeto 

mural é possível pensar que ambas as pinturas foram concebidas como projetos 

eventuais para integração em espaços arquitetónicos, já que C 18 assume uma 

configuração invulgar para uma pintura pela extrema amplitude de valores entre a 

altura e a largura pronunciada, embora apenas C 19 apresente referencia explícita à 

tipologia do seu projeto. De resto, na crítica que José-Augusto França fez à referida 

exposição, onde estas pinturas foram apresentadas refere-as como “um enorme painel 

decorativo bem organizado [C 19], uma longa composição cujo ritmo dinâmico 

transpõe a lição de um Léger [C 18]”139. Esta nota deixa supor um interesse pela 

arquitetura moderna, que pode ajudar a esclarecer o próprio enquadramento das 

preocupações que presidiram à elaboração destas novas pinturas. Também por esta 

altura foi constituído o grupo Espace que procurava reativar uma dimensão funcional 

para a abstração. Se os projetos das vanguardas históricas associadas ao 

construtivismo estavam profundamente empenhadas numa reflexão sobre o valor 

social da sua prática artística, essa questão fora suprimida ou profundamente 

manipulada com o período anterior à Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra a 

reorganização das vanguardas tendencialmente esqueceu ou recalcou um 

envolvimento político e social. O princípio do aprofundamento e circunscrição à 

especificidade, entendida como essência, do campo disciplinar, proposta por Clement 

Greenberg mas com origem em muitas reflexões das vanguardas históricas dominava 

o quadro emergente neste período e que era norte-americano. O seu desconhecimento 

                                                        
138 Cf. catálogo Primeiro Salão dos Artistas de Hoje. Lisboa: SNBA, 1956. 
139 FRANÇA, José-Augusto — “Sobre o «I Salão dos Artistas de Hoje»” in Da Pintura Portuguesa. 

Lisboa: Ática, 1960, p. 195. 
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na Europa, voluntário ou involuntário, não alterava uma sintomatologia semelhante e 

de facto a prática da abstração far-se-á cada vez mais afastada desta ordem de 

preocupações. O concretismo dá alguma continuidade ao entendimento da relação da 

arte com o facto social ou mesmo com ideais políticos afins do neoplasticismo, 

todavia estes surgem cada vez mais esbatidos pelo projeto de uma realização 

teleológica total. A emergência do grupo Espace, com Manifesto publicado na 

L’Architecture d’Aujourd’hui 140 em 1951, referida com destaque na Art 

d’Aujourd’hui, afixado nas paredes da cidade de Paris e posteriormente com sala 

própria no Salon des Réalités nouvelles, mais não fazia do que dar continuidade aos 

ideais de 1920, nomeadamente do De Stjil, de onde provinha Félix del Marle. Os 

outros participantes no grupo iam da arquitetura como Arne Jacobsen, André Bruyère, 

Jean Prouvé entre outros à pintura como Fernand Léger, Jean Gorin, André Bloc ou 

mais jovens como Jean Dewasne, Victor Vasarely, Cícero Dias, Nicolas Schoffer ou 

Edgard Pillet entre outros. O programa era demasiado vago e a relação de síntese 

entre as diversas disciplinas artísticas constituía-se como o princípio base para a 

relação entre arte e vida. No Manifesto de lançamento do grupo retomam as 

preocupações características do De Stijl ou da Bauhaus e sobretudo da Union des 

Artistes Modernes, criada em 1929, e a que o próprio André Bloc havia pertencido,  

enfatizando o “urbanismo, planos – massas, cor, exposições, festas, plástica aplicada 

aos objetos” e “reclamam para o desenvolvimento harmonioso de todas as atividades 

humanas a presença fundamental da plástica” 141. As realizações levadas a cabo 

contaram com uma exposição ao ar livre de livre acesso em Biot, intitulada 

Architecture — Formes — Couleur, em 1954, mas não terão o pioneirismo dos 

projetos das primeiras vanguardas e sofrerão de uma circunscrição aos modelos de 

produção do pós-guerra fora de qualquer dimensão utópica  ou revolucionária. De 

resto a presença do ministro da Reconstrução e do Urbanismo como presidente do 

grupo se por um lado procurava uma pragmática para o projeto, por outro limitava-o a 

um quadro político142. Outro aspeto que poderá ser significativo para esta 

                                                        
140 “Manifeste du Groupe Espace” in L’Architecture d’Aujourd’hui. Paris, nº 37, Octobre, 1951, s/ nº p.  
141 “Le Groupe Espace” in Art d’Aujourd’hui. Paris. série 2, n.º 8, Octobre, 1951, s/nº p. 
142 Para um estudo mais desenvolvido cf. ROY, Eve — “La présence fondamentale de la plastique, 

L’expostision du Groupe Espace à Biot en 1954: un essay de synthèse des arts”, URL  
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aproximação da pintura de Joaquim Rodrigo à integração arquitetónica, tal como 

havíamos apontado143, será a proximidade com um grupo de jovens arquitetos 

constituído por Eduardo Medeiros, António Abrantes e Carlos Homem de Sá e com 

quem partilhou vários ateliers. Pese embora esta proximidade, o facto é que nunca se 

viria a realizar qualquer colaboração, ao contrário do que aconteceu a partir desses 

anos em diante com o atelier de Conceição Silva e um significativo conjunto de 

artistas visuais, realizando com caráter programático algo efetivamente próximo do 

projeto de síntese das artes do grupo Espace.   

Mais significativo que o facto deste C 19 se destinar a um projeto mural é a 

alteração na estrutura da composição que manifesta: partindo de um módulo base — 

formado por um quadrilátero, sempre dividido em dois triângulos, e que sofre 

diversos dimensionamentos — este é articulado através de diferentes relações de 

proporções e consequentemente ritmos que operam a sua distribuição no plano 

pictórico.  

Se, por um lado, C 14 integrava os seus elementos mínimos — as unidades 

forma-cor — num sistema e com isso superava a relação tradicional forma-fundo; por 

outro lado, dada a irregularidade das unidades base, produzidas por sobreposições de 

superfícies elipsoidais e respetivo alheamento da forma matricial da pintura, estas 

destruíam a possibilidade de uma integração plena de todos os elementos da pintura. 

Entre a superfície de encontro e sobreposição de elipses, plenamente imaginária, e a 

superfície triangular da tela, que define o plano pictórico, gerava-se um afastamento e 

produzia-se ainda um espaço não liberto dos resíduos ilusionistas. C 19 vem procurar 

uma maior integração dos quadriláteros divididos em triângulos e que constituem os 

elementos base — as unidades forma-cor — no plano pictórico, embora a questão 

central de uma plena relação entre os elementos, a sua integração e a forma matricial 

da pintura, que define o plano pictórico, fique ainda por resolver.  

Assim uma sistematicidade matemática é experimentada na divisão e 

articulação das proporções das formas base da pintura. Estas de configuração 

quadrangular são sempre divididas na forma elementar que é o triângulo. Para 
                                                                                                                                                               
www. musees-natiounaux-

alpesmaritimes.fr/library/Eve%20Roy_La%20pre_sence%20fondamentale%20de%20la%20plastique

%2019%20avril%202013.pdf 
143 LAPA, Pedro — “Tempo e inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo 

Catálogo Raisonné, p. 30. 
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Joaquim Rodrigo “todas as formas são decomponíveis em triângulos”144. Uma divisão 

sistemática e proporcional das formas a par de uma articulação integrada dos seus 

valores de escala manifestam-se e aproximam-se dos princípios de Le Corbusier. 

Dizia este: “No caso da pintura, eu demonstrei, pela evidência das linhas reguladoras, 

como é que a regra aceite, ao pôr em jogo a geometria do trabalho, tem sido aplicada 

ao seu objeto: a pintura, manifestada pelo seu formato, as suas dimensões (altura, 

largura e quatro ângulos) e à escala da tela: a partir desse momento em diante, a 

unidade é estabelecida dentro do objeto”145.  De facto, os elementos base, quase 

sempre divididos em triângulos complementares, constituindo os quadriláteros base 

da composição, mantêm uma estrita relação proporcional entre si que os multiplica, 

adiciona e divide num todo racional. Os elementos base são, deste modo, 

uniformizados e determinam a estrutura pictórica, o que permitiu a Joaquim Rodrigo 

encontrar e desenvolver um módulo capaz de multiplicar e dividir infinitamente o 

plano pictórico, quase estabelecendo um paralelismo declarado entre os elementos 

pictóricos e a delimitação da superfície pictórica. Subsistem, todavia, elementos não 

padronizados como é o caso de uma ampla faixa azul que se prolonga da margem 

superior da pintura por dois terços da sua altura ou, no canto superior esquerdo, um 

quadrilátero irregular, também azul. Ainda que estes sejam suscetíveis de 

decomposição em elementos padrão, o facto é que a continuidade cromática a que 

estão circunscritos destitui a sua delimitação formal regular. Com estas discrepâncias 

a dicotomia entre a forma e o fundo retorna, comprometendo a possível ocupação do 

plano pictórico pela totalidade dos próprios elementos pictóricos. Apesar deste facto, 

C 19 encontra um elemento padrão suscetível de controlo e que se torna o meio básico 

do processo de composição e as relações que permite estabelecer encontram uma 

concordância específica a partir das suas relações dimensionais. Neste processo os 

elementos base são construídos a partir de dimensões padronizadas. A determinação 

das dimensões destes elementos torna-se fulcral para a compreensão racional do 

conjunto.  

Joaquim Rodrigo dava um passo importante na racionalização dos meios da 

pintura. Às formulações tetónicas mais expressivas das suas pinturas anteriores que 

impediam a uniformização da estrutura pictórica vinha agora sobrepor uma 

                                                        
144 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 35. 
145 LE CORBUSIER — Le Modulor. Basel: Birkhäuser, 2000, p. 75. 
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racionalização destes elementos que já não se circunscrevia à sua geometrização, 

através de formas elementares, como ocorrera no ano anterior com C 10 e C 11, mas 

encontrava um valor modular, uniformizado, que definia a base da estrutura pictórica. 

Este módulo construído a partir das unidades forma-cor apresenta a já referida 

divisibilidade interna em dois triângulos do quadrilátero regular — o que, por seu 

turno, implica uma análise das características específicas do elemento modular — e 

revela-se suscetível de um controlo matemático de grandezas, relações e proporções. 

Define-se portanto como elemento primário do processo criativo através das 

concordâncias específicas que estabelece com as relações de dimensões tomadas a 

partir dos valores modulares. É por isso um elemento controlável. No entanto estes 

valores não têm ainda uma relação direta ou proporcional com as dimensões do plano 

pictórico, antes derivando de um padrão exterior, à semelhança do Modulor de Le 

Corbusier. Talvez por temer esta proximidade Joaquim Rodrigo tenha escrito no verso 

da pintura “Concluído em 28.8.1955. Conheci o modulor de Corbusier em 

22.9.1955.” De resto, este facto pode explicar a razão da sua apresentação, no 

Primeiro Salão dos Artistas de Hoje, como um projeto de pintura mural. Também a 

paleta é suficientemente próxima, senão mesmo decalcada das séries azul e vermelha 

do Modulor de Le Corbusier. Independentemente de uma direta ou indireta influência 

Joaquim Rodrigo aproximava-se de uma noção modular da pintura. Mas tal como em 

Le Corbusier, o módulo dependia ainda de referências exteriores ao plano pictórico. 

Este, na tradição de Vitrúvio, encontrou num corpo humano idealizado um valor 

modular para a sua arquitetura, design, urbanismo, e consequentemente também para 

a pintura, partindo da divisão daquele em duas ordens de proporções estruturadas a 

partir da secção de ouro. De resto, a idealização do próprio corpo humano em Le 

Corbusier foi inicialmente controversa, já que primeiro havia pensado em valores 

médios de um francês de 1,75 m, até que as exigências de normalização com o 

sistema anglo-saxónico de pés e polegadas obrigaram a uma reformulação, que surgiu 

quando o seu colaborador Py lhe perguntou se “não havia nunca notado que nas 

novelas policiais inglesas os homens bem parecidos — tal como um detetive — 

medem sempre seis pés?”146. As necessidades de produção norte-americanas a que Le 

Corbusier também destinava o seu sistema sobrepuseram-se às raízes locais iniciais 

do seu sistema, com isso revelando não só uma estrita circunstância de alteração de 

                                                        
146 Idem, p. 56. 
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poderes e escala de produção, como também a contingência de qualquer idealização, 

apesar de todas as racionalizações apresentadas no sentido de uma universalização 

dos sistemas de medição e implícita superação através de um modelo fundado numa 

ideia de homem. Instituído no pós-guerra como o elemento modular modernista por 

excelência, o Modulor procurava uma identidade simbólica universalista que o 

circunscrevia a um destino funcional humano. Joaquim Rodrigo no seu ensaio O 

Complementarismo em Pintura afirmou, muito pertinentemente a este respeito, que 

“Le Corbusier apenas encontrara uma solução particular e aproximada para a escala 

humana, talvez em consequência da sua objetividade funcional, como arquiteto que 

era (...)”147. O problema com que este elemento modular se confrontava era então o de 

um valor simbólico caro ao humanismo Ocidental e o que os desenvolvimentos 

concretistas do pós-guerra vinham procurar era precisamente o anonimato dos meios 

pictóricos. Se no contexto dos construtivismos da primeira metade do século XX os 

elementos modulares reclamando-se de uma plástica pura assumem um valor 

expressivo em si — no suprematismo, enquanto encarnação pura da cor no espaço 

(“semáforo da luz no seu infinito abismo” afirmava Malevitch); no neoplasticismo, a 

relação primordial e a definição de uma proporção ideal do quadrilátero e o que 

também permitia aos dadaístas permutar ironicamente planos abstratos com uma 

colagem de um qualquer elemento impresso —, o concretismo procurava então, no 

pós-guerra, uma qualidade estritamente dimensional e anónima dos elementos, ou 

seja, uma definição meramente estrutural. Estes elementos perdiam o valor autónomo 

com que anteriormente haviam sido pensados para significarem apenas como 

conjunto, enquanto partes de num sistema e aí ganharem uma função ordenadora. A 

reunião de elementos de igual grandeza em grupos e as correlações entre estes vinha 

assim destacar o papel que a combinação de elementos padrão passava a desempenhar 

na estrutura do todo. A pintura conhecia o início da sua fase estruturalista e neste 

sentido, a de Joaquim Rodrigo afirmava-se pioneira no contexto português.     

 

 

 

 

 

                                                        
147 RODRIGO, Joaquim — O Complemetarismo em Pintura, p. 19. 
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Uma “tortura a óleo” 

 

O recurso ao módulo representava já uma rutura com as anteriores formas de 

composição, ainda definidas de um modo puramente expressivo. Terá sido esse um 

passo determinante na racionalização deste processo. As formas encontravam nas suas 

inter-relações uma razão fora do domínio do aleatório, todavia a sua natureza radicava 

ainda num antropomorfismo em C 19. A composição sensitiva tinha sido banida, mas 

não a limitação da escala humana ou a aleatoriedade de um princípio exterior à 

própria pintura. Joaquim Rodrigo chegava assim gradualmente a um rigor que a 

abstração geométrica do pós-guerra perseguia ao aprofundar e rever algumas questões 

impensadas pelos construtivismos das décadas de 20 e 30. De facto, foi em 1930, um 

ano antes da sua morte, que Theo Van Doesburg, realizou a Composição Aritmética, a 

primeira pintura que autojustifica todos os elementos e os torna intrínsecos ao seu 

princípio visual. Nesse ano redigiu também o manifesto da arte concreta, que afasta 

qualquer relação da obra de arte com a natureza ou com a inspiração e que enquanto 

produto da inteligência ela apenas se significa a si mesma148. É esta via que as 

abstrações geométricas do pós-guerra associadas ao concretismo começam então a 

explorar e a desenvolver. A primeira exposição de arte concreta organizada por Max 

Bill, em Basileia, ocorre em 1944 e acende um rastilho que se propagará não só à 

Europa como à América do Sul: o grupo Allianz, na Suíça; o Movimento d’Arte 

Concreta, no norte de Itália; o grupo Espace em Paris; o grupo Arte Concreto-

Invención, e o grupo Madí, na Argentina; os Disidentes, mais próximos do cinetismo, 

na Venezuela; no Brasil, em 1951, Max Bill recebe o prémio internacional de 

escultura da Bienal de São Paulo e em 1952 emerge o Grupo Rutura, em São Paulo e, 

em 1954, o Grupo Frente no Rio de Janeiro.    

                                                        
148 No manifesto da arte concreta, publicado em abril de 1930, em Paris, Theo Van Doesburg, 

conjuntamente com O.-G. Carlsund, Jean Hélion, L. Tutundijan e M. Wantz, afirma nas Bases da 

Pintura Concreta:  

“(...) 2º - A obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pelo espírito antes da sua execução. 

Não deve receber quaisquer dados formais da natureza, nem da sensualidade, nem do sentimentalismo. 

Nós queremos excluir o lirismo, o dramatismo, o simbolismo, etc.. 

 3º - O quadro deve ser inteiramente construído com elementos puramente plásticos, ou seja, planos e 

cores. Um elemento pictórico só se significa a «si mesmo», por conseguinte um quadro não tem outra 

significação que não seja «ele mesmo» (...)”.  



 116 

O passo declarado pelas obras subsequentes de Joaquim Rodrigo consiste 

então no desenvolvimento e na articulação de um ou mais módulos a partir de outras 

ordens de razão, já não ideais mas que são extraídas das dimensões da própria pintura. 

No seu ensaio O Complementarismo em pintura, Joaquim Rodrigo conta a sua 

determinação no curso destes anos em procurar uma explicação racional para o 

desenho e a composição, bem como a ambivalência com que os seus amigos e o 

contexto português encaravam esta questão: “Lembro-me bem de que (...) o Lapa e o 

Bernardo me diziam: — Sabes, esta coisa... nós tentamos fazer... e umas vezes sai, 

outras não sai. — Ficava desanimado, mas não convencido. — Isso não me interessa. 

Não é esse o meu objetivo... — replicava.  Dizia o Vespeira que eu não fazia «pintura 

a óleo», mas sim «tortura a óleo»...”149. Esta afirmação, proveniente de um surrealista, 

era certeira, quer pela perspetiva do seu ponto de vista, quer pela realidade que intuía 

e o facto de Joaquim Rodrigo a citar não é menos significativo. Realmente, do 

trabalho realizado nos anos de 1955, 1956 e 1957, quase nada resta, senão verdadeiros 

palimpsestos de pinturas e alguns documentos fotográficos de estados provisórios das 

respetivas pinturas, revelando assim um intenso trabalho de revisão crítica em busca 

de uma estabilidade.   

De qualquer modo, Joaquim Rodrigo atingira uma racionalidade estruturante 

dos elementos da pintura, que afastava uma qualquer exterioridade referencial na 

conceção destes e iniciava um cerco à questão do aleatório da composição. C 20, C 21 

e C 22, ainda do mesmo ano de 1955, são o produto saturado de muitas destas 

tentativas. A primeira submete os módulos retangulares a uma divisibilidade interna 

em dois ou, no caso do quadrado, em quatro triângulos, todavia, tal como em C 19, 

este processo não supera a relação entre forma e fundo, que se manifesta mais 

declaradamente no quadrante esquerdo inferior da pintura. C 20 traz, contudo, uma 

nova problematização do valor das linhas pretas que assumem também uma 

modularidade na sua espessura, que pode ser multiplicada e desmultiplicada, 

aproximando-as das relações estabelecidas entre as formas e com isso conferindo à 

linha um valor ambíguo que a remete também para um plano. As linhas podem ir de 

uma espessura mais fina que se encontra nas horizontais que delimitam o retângulo da 

pintura, são multiplicadas pelo dobro nas verticais dos limites da própria pintura, bem 

como em algumas outras e ainda triplicadas noutros elementos. Neste último caso a 

                                                        
149 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 20. 
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sua ambiguidade é plena sobretudo se considerarmos a diagonal do retângulo inferior 

direito da pintura cujos lados dos triângulos resultantes têm a mesma dimensão que a 

espessura da linha que os divide. Se uma curiosa indecidibilidade entre plano e linha é 

explorada no sentido de construir uma maior unidade dos elementos pictóricos, a já 

referida dicotomia figura-fundo permanece com os dois retângulos inscritos sobre um 

outro vermelho, o de maiores dimensões da superfície pictórica e que atua como um 

fundo para aqueles. Este problema, não resolvido em C 19, volta a manifestar-se aqui, 

em C 20, e nas pinturas seguintes, como C 21, C 22 (hoje destruído), o que revela 

quanto esta questão não constituía ainda um problema estruturante do processo de 

Joaquim Rodrigo, por enquanto mais atido na unidade forma-cor e na sua razão, 

enquanto unidades individuais, apenas vagamente consideradas como elementos 

discretos de um sistema. 

C 21 e C 22 estão hoje destruídas depois de, ao longo de quatro anos, terem 

sido objeto de inúmeras alterações cromáticas — estima-se, pelas investigações 

realizadas, terem tido nove configurações cromáticas diferentes150 —, permanecendo 

o desenho e a composição praticamente idênticas. Uma estrutura cerrada de linhas 

ocupa o espaço numa trama de quadriláteros construídos pelas dominantes verticais e 

horizontais e de formas trianguladas, geradas pelas respetivas interseções com as 

diagonais. Esta grelha vem tentar resolver, com maior eficácia que nos exemplos 

anteriores, o problema da forma na sua relação com o fundo, embora não o realize por 

completo. As cores preenchem estas reservas interrompendo-se,  alternando-se e 

sobrepondo-se para assim produzirem situações cromáticas onde a mistura das duas 

cores vizinhas definem um dinamismo participativo na composição. Em ambas as 

pinturas esta é a mesma, embora existam ligeiras diferenças. Maiores serão as que 

respeitam ao cromatismo. Uma fotografia com Joaquim Rodrigo no Primeiro Salão 

dos Artistas de Hoje, na SNBA, em 1956, comprova-o, embora seja a preto e branco 

(Anexo, Biografia). Pelo que se pode conhecer atualmente o esquema cromático 

destas duas pinturas iguais no desenho deveria ser semelhante a C 19, para de seguida 

se fixar em versão ulterior num esquema cromático afim do de Herbin estabelecendo 

o que este designou por alianças diretas e indiretas, ou seja, partindo dos verdes, azuis 

                                                        
150 Le GAC, Agnès — “As dificuldades inerentes à conservação da obra de Joaquim Rodrigo” in 

LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo Catálogo Raisonné. Lisboa: Museu do 

Chiado, 1999, pp. 107 – 110. 
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índigo, azuis claros, violetas, vermelhos ou então com púrpuras, rosas, amarelos, 

verdes. No entanto existe uma declarada dificuldade na reconstrução do que terá sido 

cada estádio final por que C 21 passou, já que C 22 foi completamente destruída. Ao 

reconstruir-se os sucessivos estádios da pintura, as diferentes camadas de cor 

acumulam-se em número desigual em cada elemento-forma, não permitindo assim 

compreender qual terão sido os estádios finais de cada etapa. Sabemos apenas, em 

concreto, que um primeiro deverá ter ocorrido com a sua apresentação no referido 

Primeiro Salão dos Artistas de Hoje. As muitas experiências posteriores, que o pintor 

realizou, vieram apagar o desenho da grelha traçada a negro, “deixando os valores 

cromáticos mais sintéticos interagir com uma maior reverberação numa grande 

unidade acrescida”151. O caso da única pintura desta série em bom estado de 

conservação e próximo de uma fase de conclusão, que hoje se preserva no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado, sem título, c. 1959 (CR 78), 

será um excelente exemplo deste resultado, ainda que manifeste uma declarada 

incompletude das novas relações cromáticas que procura, talvez por isso mesmo a 

data seja mais tardia. Importa sublinhar que com estas pinturas Joaquim Rodrigo se 

aproximava de uma superação da dicotomia forma-fundo através da densidade de 

elementos-forma que organizam a superfície. Mas o facto destas pinturas terem sido 

objeto de tantas variações cromáticas — no verso de C 21 pode ler-se, “30.10.58 

(riscado)/8.12.58 (riscado)/25.2.59” e outra inscrição coexiste “30.11.55” — denota 

uma preocupação centrada numa racionalidade relativa à distribuição cromática, 

sobreposta à preocupação com a racionalidade do desenho, que terá ocorrido 

sobretudo a partir de outubro de 1958, pelo que a pintura deverá ter conhecido uma 

estabilidade no período entre as duas datas mais antigas, o que então nos leva a datar 

esta pesquisa em torno de uma racionalidade para o esquema cromático da pintura só 

a partir de finais de 1958.  

C 18, C 19, C 20, C 21 e C 22 são apresentados no Primeiro Salão dos 

Artistas de Hoje, na SNBA. Constituem um forte núcleo com uma significativa 

presença e afirmação que consolidam o papel da pintura de Joaquim Rodrigo no 

panorama nacional. A exposição foi organizada por um grupo de artistas entre os 

quais Bernardo Marques, Carlos Botelho, Fernando Azevedo, José Júlio, Júlio 

                                                        
151 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro e ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo. 

Catálogo Raisonné, p. 31. 
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Resende, Nuno San-Payo, René Bertholo, José-Augusto França e Joaquim Rodrigo 

que homenageavam Amadeo de Souza-Cardoso, assumindo a posição vanguardista 

deste como referência para a sua geração. No entanto a mistura de gerações e 

propostas artísticas presentes no salão dificultava esta assunção. A “cisão necessária 

na «terceira geração»”, que viria a ser proposta por José-Augusto França152, oscilava 

então entre fraturas geracionais que, se se opunham aos modernismos mitigados das 

gerações anteriores, a inclusão destes parecia desmentir a possibilidade de tal 

proposta, e fraturas no interior da terceira geração que depois da dissolução dos 

movimentos surrealistas e neorrealista (a abstração, como vimos, nunca se organizou 

como tal) se desenhava entre abstratos e figurativos, retomando problemáticas da 

década de 1930, e que remetiam a referência a Amadeo de Souza-Cardoso para uma 

situação alienígena. No entanto esta exposição, bem como o Primeiro Salão de Arte 

Moderna, de 1958, e 50 artistas independentes, de 1959, formam uma trilogia 

significativa das vontades e limitações do final desta década e que teve o mérito de 

manifestar uma necessidade de renovação do programa da SNBA e do próprio 

panorama do país, mas que só viria a ocorrer na década seguinte como teremos 

oportunidade de analisar. Joaquim Rodrigo participou em todas estas exposições. As 

instâncias institucionais como a direção da SNBA, o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, dirigido por Diogo Macedo, estavam profundamente alheadas desta 

vontade ou não mais ousavam que uma tímida e confusa aproximação. Apenas o SNI 

tentará até ao final da década captar jovens artistas para o regime dar uma imagem de 

alguma renovação, no entanto a forte oposição com que conta, sobretudo dos artistas 

de Lisboa, atuará como uma consciência crítica na continuidade da oposição que as 

Exposições Gerais e Artes Plásticas haviam definido desde 1946. No âmbito deste 

Primeiro Salão dos Artistas de Hoje, que teve recetividade pública ocorreu uma visita 

guiada à exposição em substituição de uma conferência não realizada. Conforme um 

artigo do Diário de Notícias “Joaquim Rodrigo e Fernando de Azevedo foram os que 

tiveram de argumentar com mais frequência. Diogo de Macedo, António Pedro e 

Artur Maciel (…) sustentaram as dúvidas”153 relativamente à abstração. Maciel, na 

crítica que fez à exposição destacou as pinturas de Joaquim Rodrigo, entendendo-as 

                                                        
152 FRANÇA, José-Augusto — Da Pintura Portuguesa, pp. 229-234. 
153 “No Salão dos Artistas de Hoje Imprevisto Diálogo entre os Expositores e o Auditório de uma 

Conferência que não se Realizou” in Diário de Notícias. Lisboa, 1 de Março, 1956. 
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como um “bloco cromático em que se insinua a beleza de uma geometria 

matematicamente resolvida”154.  Joaquim Rodrigo assumia então um protagonismo 

declarado na prática abstrata geométrica no quadro desta terceira geração moderna. Se 

a participação no I Salão de Arte Abstrata o tinha posicionado como uma efetiva 

referência nacional neste âmbito, a apresentação de C 18 (Guerra), C 19, C 20, C 21 e 

C 22 denotava agora um percurso que se individualizava e experimentava pela 

primeira vez na pintura portuguesa abstrata uma vertente concreta, que a “geometria 

matematicamente resolvida”, percebida por Artur Maciel, dava conta. No ano 

seguinte, em 1957, a confirmar a relevância do seu trabalho, Joaquim Rodrigo será 

selecionado para integrar a representação portuguesa à IV Bienal de S. Paulo, que é 

alvo de polémica155, já que tradicionalmente as escolhas oficiais se revestiam de 

conotações com a política do SNI e a que apenas a representação de 1953 tinha 

escapado. Para a bienal de 1957, o SNI, através de Francisco Avilez, aceitou a 

proposta realizada por quarenta artistas de nomear um júri independente. Tal 

possibilitou a participação de Joaquim Rodrigo e mais oito artistas da nova geração. A 

representação seguinte, de 1959, não seguirá este esquema. Numa tentativa de 

relançamento de atividades por parte do SNI, que desejava projetar uma nova imagem 

de um país que se mantinha fascista, são dirigidos trinta convites, mas Joaquim 

Rodrigo recusou a participação como muitos outros e José-Augusto França, o 

comissariado.  

A par destas circunstâncias políticas a sua pintura continua a investigar 

paciente e daí em diante obsessivamente um caminho cujos contornos cada vez se 

tornam mais explícitos e também solitários no contexto nacional. A pintura que 

denotará uma primeira superação da dicotomia forma-fundo será C 23 (Jardim), 1956, 

hoje parcialmente destruída, apresentando o mesmo desenho e composição, mas com 

sucessivas sobreposições de esquemas cromáticos diferentes. Se no canto inferior 

esquerdo da pintura atual ela está datada de 1959, sabemo-lo por uma fotografia do 

artista a pintar, datada de 1956 e onde C 23 é perfeitamente reconhecível (Anexo, 

Biografia), que esta foi iniciada nesse ano e terá tido a primeira conclusão nessa data, 

que o pintor lhe atribui no seu livro O Complementarismo em pintura. No entanto, no 

                                                        
154 MACIEL, Artur — “O Primeiro Salão dos Artistas de Hoje” in Diário de Notícias. Lisboa, 27 de 

fevereiro 1956. 
155 FRANÇA, José-Augusto — A Arte em Portugal no Século XX, p. 490. 
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verso da tela encontram-se outras datas que deverão corresponder a estádios ulteriores 

da pintura: 13.8.57 e 14.10.58, mas que não correspondem ao final, de 1959, que data 

na frente da pintura a sua última versão. Uma vez mais é reportável o período de 

alterações cromáticas sobre uma composição prévia a outubro de 1958 e nova versão, 

dentro de um esquema cromático que virá a ser mais caro a Joaquim Rodrigo, de 

1959.  

Em 1956 a preocupação principal está centrada na ideia do desenvolvimento 

do sistema ortogonal, já adotado desde 1955, que define uma grelha mais cerrada e 

proporciona uma declarada coincidência dos elementos com a superfície pictórica, 

fazendo com que aqueles derivem desta. Uma malha complexa de quadriláteros ocupa 

a superfície e define relações proporcionais entre si, como já acontecia com C 19 e C 

20, todavia neste C 23 uma importante diferença se manifesta, a grelha ortogonal 

estrutura a totalidade da superfície não deixando zonas indefinidas configuradoras da 

noção de fundo. O facto é tanto mais curioso quanto Joaquim Rodrigo introduz 

formas curvilíneas que embora escapem ao sistema ortogonal conseguem uma 

significativa integração através do recurso a uma oposição binária, em termos 

cromáticos, no interior de cada um destes elementos e que também é suscetível de 

articulação com os outros elementos da pintura. 

Outra série de pinturas, desenvolvida desde finais de 1956 até 1958, sujeitas a 

inúmeros repintes, intitula-se Diretrizes. A composição e os elementos-forma que a 

constituem também se mantêm inalterados ao longo deste processo. Uma maior 

autonomia dos elementos-forma, constituídos apenas por triângulos e quadriláteros, 

atomiza estes no espaço da superfície. As diagonais permitem a sugestão de um ritmo 

que se desenvolve em espiral, implicando a linha curva na ausência desta. As formas 

não são nunca tangenciais aos limites da tela e situam-se no seu centro, estabelecendo 

as suas articulações que definem tangibilidades, sobreposições, resultantes em nova 

forma, ou em apagamento de uma secção de determinada forma. Com isso a série 

Diretrizes repõe o problema da dicotomia forma-fundo, que se havia praticamente 

dissipado com C 23 e para onde C 21 e C 22, em 1956, pareciam apontar. Uma 

relação proporcional rigorosa entre as diversas formas é estabelecida e noutra versão, 

Diretrizes 2, 1958, que no verso indica “início – 1956/ concluído 9.5.58”, retorna a 

espessura diferenciada das linhas, sendo que as horizontais, distribuídas em 7 níveis, 

assumem três vezes a espessura das verticais, distribuídas em 8 meridianos e das 

diagonais distribuídas com diferentes orientações. Todavia a primeira série, que 
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podemos estabelecer a sua realização maioritária em 1957, não revela as linhas do 

desenho, sendo estas pensadas só nas duas outras Diretrizes que existem, a 2 e outra, 

também de 1958, que se conserva no Museu Nacional de Arte Contemporânea – 

Museu do Chiado. As análises estratigráficas156 realizadas a Diretrizes 1 revelam nada 

mais nada menos do que 13 diferentes estádios cromáticos da mesma composição. O 

que denota um enfoque concentrado numa pesquisa cromática como também 

aconteceu com C 21 e C 22. Os primeiros oito estádios de Diretrizes 1 aproximam-se 

de um cromatismo estudado em Auguste Herbin, as três versões seguintes 

aproximam-se de um cromatismo reportável à pintura de Olle Baertling157, 

explorando contrastes tensos entre vermelhos e negros, às quais se sobrepuseram os 

castanhos, brancos e pretos das cores férteis, seguramente da data final indicada no 

verso da pintura 30.12.58, quando Joaquim Rodrigo se aproxima finalmente de um 

primeiro momento da sua teoria da cor e como acontecera com os repintes de C 21 e 

C 23. De resto, é esta versão que permanece na tela que hoje se guarda no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado. A pintura foi exposta pela 

primeira vez na IV Bienal de S. Paulo de 1957 e um crítico francês, J. Cirabio158, a ela 

se referiu descrevendo-a com uma organização cromática que nas análises 

estratigráficas não ocorre e cuja reprodução a preto e branco nas páginas da própria 

revista não permite compreender. Relativamente à apresentação desta mesma pintura 

no ano seguinte na III Exposição de Artes Plásticas de Almada, 1958, não existem 

dados objetivos que permitam aferir se foi exposta com um esquema cromático 

diferente da primeira apresentação ou não, o que terá acontecido com uma posterior 

apresentação nos 50 Artistas Independentes em 1959, em Lisboa na SNBA. 

Significativo é o facto das Diretrizes 2 e Diretrizes, ambas de 1958, apresentarem um 

esquema cromático diferenciado do que as análises estratigráficas permitem perceber 

quanto a Diretrizes 1, ou seja, as cores neoplasticistas estabilizaram, por um período, 

                                                        
156 Le GAC, Agnès — “As dificuldades inerentes à conservação da obra de Joaquim Rodrigo” in 

LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo Catálogo Raisonné, p. 101. 
157 Joaquim Rodrigo viu uma exposição deste artista sueco na galeria Denise René, em março de 1958, 

e conservou o catálogo no seu arquivo, denotando algum interesse por esta obra referenciada por vezes 

nas páginas da Art d’Aujourd’hui.  
158 CIRABIO, J. — “Au Portugal. Joaquim Rodrigo” in La revue moderne des arts et de la vie. Paris, 

fevereiro 1958, p. 15, “o negro de azeviche, o branco de neve e o vermelho fauve sobre um fundo 

verde mineral”. 
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o ano de 1958, esta pesquisa. Este esquema cromático surge inicialmente em março 

de 1958 com outra série, Vermelho x Azul, que adiante analisaremos. As referidas 

Diretrizes estão declaradamente datadas no verso, no caso da primeira, conforme já 

referido, “início – 1956/ concluído 9.5.58”, e na segunda “24.6.58”. Este facto leva a 

pressupor que os esquemas cromáticos com castanhos, brancos e pretos devem seguir-

se a outubro do ano de 1958, tal como ocorreu com os repintes de C 23 e quando 

também as novas pinturas que realiza apresentam um trabalho cromático definido 

num primeiro esquema das cores férteis. Neste sentido o repinte que Joaquim Rodrigo 

faz das Diretrizes em 1959 pode ser entendido como um novo exercício de 

experimentação nesse sentido e que o irá desvincular do neoplasticismo, em que se 

fixara em 1958. Por outro lado, os repintes de C 21, também eles reportáveis a 

outubro de 1958, através da reconstituição virtual estratigráfica159 não se afastam de 

um esquema próximo do de Herbin numa primeira fase para posteriormente se 

aproximarem do referido esquema cromático das cores férteis e antes disso 

desenvolverem uma derivação do neoplasticismo reduzindo-se ao esquema vermelho 

x azul, mais branco e preto, embora sejam detetáveis alguns castanhos que não foram 

considerados nas análises estratigráficas. 

Podemos assim concluir que, de um modo geral, as primeiras versões destas 

obras dão continuidade à pesquisa de uma racionalização da forma e da sua relação 

com a superfície, seguindo um cromatismo ainda reportável a C 11 e às teorias de 

Herbin. O facto de Joaquim Rodrigo a partir de outubro de 1958 proceder a 

sucessivos repintes destas pinturas denota como, por um lado, a sua composição 

formal cumpria de alguma forma a racionalidade procurada, e por outro, carecia ainda 

de uma relação cromática intrínseca capaz de garantir uma unidade. No ano de 1958, 

encontrou um esquema cromático tradicional no quadro do modernismo que 

funcionava de forma menos interferente na pesquisa da racionalidade de um módulo 

formal como unidade da pintura. As cores primárias do neoplasticismo permitiram-lhe 

uma nova concentração neste domínio. Será só depois de este atingir uma total 

racionalidade que o sobressalta a necessidade de uma explícita unidade na relação da 

cor e da forma e daí a precipitação de finais de 1958, que o leva a sucessivos repintes 

                                                        
159 Le GAC, Agnès — “As dificuldades inerentes à conservação da obra de Joaquim Rodrigo” in 

LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo Catálogo Raisonné, p. 106. 
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das pinturas de 1955, 1956 e de 1957, numa verdadeira “tortura a óleo”, como 

afirmava Vespeira.  

 

 

 

Nem Mondrian, nem mondrião, por uma racionalidade sistemática  

 

Em 1958, Joaquim Rodrigo é nomeado responsável pelos arranjos 

paisagísticos e de jardinagem do Pavilhão de Portugal na Exposição Universal e 

Internacional de Bruxelas, pelo que passa uma parte desse ano a trabalhar na Bélgica. 

Faz contínuas deslocações a Paris, onde provavelmente adquire o livro de Michel 

Seuphor, Piet Mondrian, publicado dois anos antes e que lê atentamente160. Este 

estudo constituía uma primeira grande sistematização de um artista que tinha levado a 

abstração geométrica a um extremo, no período entre as duas guerras. Outros 

desenvolvimentos ocorreram no quadro da revolução russa, sobretudo na sequência 

do suprematismo e com o construtivismo da década de 1920, mas o seu 

desconhecimento no mundo ocidental era grande e em Portugal, absoluto. Mondrian 

era assim tomado como uma referência maior da racionalização dos meios da pintura, 

apesar da sua obra nunca se ter definido por um entendimento materialista, o que 

implicitamente motivou um conflito aberto com Theo van Doesburg, em 1924, ou 

seja, com um posicionamento que se viria a definir como concretista.   

Mondrian, no plano formal, substituíra as “relações da forma e da cor 

naturais” pela “plástica das próprias relações (...), tornando-se a composição a 

expressão plástica, a imagem”. No plano cromático “a cor [é] pura e determinada, os 

planos mantêm-se equivalentes à superfície da pintura, ou seja, a cor permanece plana 

no plano (...) e encontra a sua oposição equivalente na não-cor, o branco, o preto e o 

cinzento”. O seu neoplasticismo procurava uma nova harmonia através de “uma 

interiorização do que é conhecido como matéria e pela exteriorização do que é 

conhecido como espírito — até aqui demasiado separados! — matéria-espírito 

tornam-se uma unidade” 161.  A redução do vocabulário pictórico a um conjunto 

                                                        
160 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 19. 
161 MONDRIAN, Piet — “Principes généraux du néo-plasticisme” in SEUPHOR, Michel — Piet 

Mondrian. Paris, Flammarion, 1956, pp. 164-166.   
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sintético de elementos essenciais, que são articulados em diferentes combinatórias, 

suscetíveis de infinitas configurações dentro dos princípios estruturantes, é explícita. 

Com um número muito reduzido de elementos Mondrian obtinha infinitas 

possibilidades. O que emerge claramente da sua pintura e dos seus escritos é a ideia 

de que o sentido da pintura é estruturado a partir de pares opostos dos seus elementos, 

como sejam a cor e a não-cor, a vertical e a horizontal, bem como um conjunto de 

regras (o plano ou o prisma retangular como meio plástico, a equivalência dos valores 

dos meios plásticos, a dualidade de oposição na composição e na cor, a linha reta em 

oposição vertical/horizontal gerando a relação primordial, o equilíbrio como 

resultante das relações de proporção que gera o ritmo, a exclusão da simetria). A 

contínua negação de um elemento por outro descentralizava a pintura e destruía o 

particular no genérico, proporcionando um equilíbrio perfeito, que as suas pinturas de 

1930 a 1932 atingiram. Tendencialmente foram elididos termos positivos e apenas 

oposições negativas estruturavam o todo. Ou seja, Mondrian havia definido a pintura 

enquanto sistema estruturado, próximo de uma atividade estruturalista avant la lettre, 

como afirma Yve-Alain Bois162. No entanto este historiador adverte que a leitura 

formalista morfológica da obra de Mondrian foi a dominante nos primeiros estudos 

sobre o seu trabalho e onde se pode integrar o ensaio biografista de Seuphor. Yve-

Alain Bois explica como este formalismo morfológico se preocupou dominantemente 

com “os esquemas composicionais, permanecendo impressionista por natureza, 

embora nos tenha dado excelentes descrições do balanço ou contrabalanço dos planos 

nos seus trabalhos, a vivacidade das cores, o staccato rítmico”. Segundo Bois, só na 

década de 1970 emergiu uma leitura estruturalista de Mondrian. Se assim foi num 

plano meramente crítico, já no que respeita a leitura e investigação que muitos artistas 

no pós-guerra fazem do seu trabalho, estas implicam uma outra ordem de 

considerações, muito diversa. Não deixa de ser curioso que é entre os artistas de 

filiação concretista que esta releitura crítica de Mondrian mais se manifesta, senão 

vejamos através de uma cartografia do pós-guerra as diversas e continuadas 

referências, desenvolvimentos, alterações e correções que muitos artistas propuseram.  

                                                        
162 BOIS, Yve-Alain — “Formalism and structuralism” in FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, 

Yve-Alain & BUCHLOH, Benjamin H. D. — Art since 1900, p. 38. Sigo aqui esta interpretação sobre 

a obra de Mondrian. 
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Richard Paul Lohse — seguramente a referência mais significativa para o caso 

de Joaquim Rodrigo mas nunca referido por este —, num ensaio intitulado Estrutura, 

Norma, Módulo: Problemas Novos e Tarefas Novas da Pintura163, traça um panorama 

do desenvolvimento da noção de estrutura na pintura através do cubismo analítico e 

centra-se em Mondrian, a partir de 1912, para acompanhar o desenvolvimento da sua 

obra com especial atenção à construção de uma sistematização de elementos 

pictóricos que a atravessa. Releva a série Superfícies claras com contornos cinzentos 

desenvolvida em 1919, por atingir um novo patamar na sistematização da estrutura, 

sendo que as proporções dos elementos pictóricos correspondem às do quadro. Por 

outro lado, critica a situação de abandono desta problematização a que Mondrian vota 

a sua obra na década de 1930, construindo “relações de dimensões que se tornam 

irregulares e superfícies que parecem ser quadrados representando na realidade 

valores irracionais. Assim detém-se, por vezes, a analisar o facto de que uma das 

bandas negras que delimitam um quadrado faz na realidade parte da superfície do 

quadrado. Este período, em que a forma é aparentemente racional mas de facto é 

fundada num processo irracional estende-se até cerca de 1937”164. Richard P. Lohse 

acusa assim Mondrian de não sistematizar a grandeza dos elementos pictóricos, em 

vez disso ceder ao “sentimento que dita a sua colocação e o seu posicionamento na 

tela”165 e de realizar “uma pesquisa espacial da ideia estrutural que tem curiosamente 

um resultado negativo no que respeita a morfologia da forma: ela comporta a aparição 

da terceira dimensão”, sendo que a eliminação da terceira dimensão foi uma 

finalidade consciente e fundamental para todos os artistas do De Stijl.  

Interessado na passagem da cor para a terceira dimensão esteve Félix del 

Marle, que já vimos como secretario geral do Salon des Réalités Nouvelles, como 

coautor do seu manifesto com Frédo Sidès e também integrado no grupo Espace.  

Dando continuidade ao neoplasticismo e à sua dimensão social e simbólica, del Marle 

define a cor ao serviço do homem no quadro da construção de uma nova ordem social 

sonhada pelo neoplasticismo. Em 1952, ano da sua morte, escrevia que “exceção feita 

ao seu artigo O Homem, a Rua, a Cidade (revista Vouloir , nº 25, 1927), Mondrian 
                                                        
163 LOHSE, Richard Paul — “Structure, norme, module: problèmes nouveaux et taches nouvelles de la 

peinture” in KEPES, Gyorgy (ed.) — Module, Proportion, Symétrie, Rythme. Bruxelles, La 

Conaissance, 1966. 
164 Idem, p. 134. 
165 Idem, p. 135. 
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trabalhou numa torre de marfim para uma construção, seguramente particular, mas 

que não tinha o menor hermetismo. Considero que no que respeita ao quadro de 

cavalete, mesmo neoplástico e como todos os outros essencialmente individualizado, 

tudo já foi dito, TUDO, sobre o plano individual, anárquico e sem destino formal, sem 

ligação íntima com a vida ambiente. (...) Creio que a nova hora, a indispensável e 

vital hora, é a que foi engendrada pelo neoplasticismo, seu fruto, seu filho, seu 

prolongamento. Uma obra neoplástica, por isso arquitetónica, é insuficiente em si 

mesma e junta-se à torre de marfim individualista, se não se planteia numa realidade 

concreta, organizada, se ela Realidade Abstrata, intelectual, não se equilibra com o 

Ambiente Concreto, com a Vida Ambiente, tendo em vista, por esse equilíbrio, 

formar uma Unidade digna desse nome”166. Del Marle procurou dar continuidade ao 

projeto neoplasticista, emancipando a cor da forma arquitetónica e fazê-la participar 

no movimento de reconstrução da vida a que a arte estaria votada pelas premissas do 

neoplasticismo.  A cor arquitetada relaciona-se com a arquitetura das formas 

estruturando uma nova unidade fundada num equilíbrio entre o dinamismo da cor e o 

estatismo da forma.   

Também noutros contextos artísticos, geralmente associados ao concretismo, 

como seja o da Argentina, com os já referidos grupos Arte Concreto – Invención e 

Madí a referência a Mondrian é determinante167, mas a inflexão concretista é desde 

logo plenamente assumida. No caso dos Madí, Gyula Kosice afirmava mesmo que “o 

nosso objetivo não era estabelecer uma «ordem geométrica» como o neoplasticismo, 

nem procurar uma expressão objetiva da realidade que pudesse « significar» 

racionalidade” estabelecendo assim uma fratura com a referência de Mondrian e do 

neoplasticismo. A ligação de Tomás Maldonado, figura central da Arte Concreto – 

Invención, a Max Bill foi significativa e na década de 1950 ensinou na Hochschule 

für Gestaltung de Ulm. Também da Venezuela, Jesús Rafael Soto e Alejandro Otero, 

em 1950, viajaram expressamente à Holanda para ver Mondrian e Soto propôs-se 

levar a abstração mais além dos limites daquele168. No caso do Brasil, a presença de 

                                                        
166 DEL MARLE, Félix — “La couleur au service de l’homme” in Art d’Aujourd’hui. Paris: série 4, nº 

1, Janvier, 1953, p. 2. 
167 ENRIQUEZ, Mary Schneider, “Mapping Change” in BOIS, Yve-Alain et all — Geometric 

Abstraction, Latin American Art from the Patrícia Phelps de Cisneros Collection. Harvard: Harvard 

College and Fundación Cisneros, 2001, pp. 17-18 
168 Idem, p. 23. 
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Max Bill com uma grande exposição apresentada no ano de 1950 no Museu de Arte 

de São Paulo e o prémio de escultura da Bienal de São Paulo, em 1951, declara o 

interesse que este artista referencial do concretismo despertou nos círculos 

vanguardistas brasileiros. Lygia Clark refere que nessa época os artistas concretos 

brasileiros liam Mondrian e Vantongerloo, no entanto os neoconcretos, no seu 

manifesto de 1959, redigido por Ferreira Gullar, propõem “uma reinterpretação do 

neoplasticismo e do construtivismo”. Yve-Alain Bois conta que conversou muito 

sobre Mondrian com esta artista e que se deu conta de que a sua condição de 

estrangeira na tradição europeia da arte abstrata “era o que lhe havia permitido mal 

interpretá-lo de forma criadora”169. De resto, já em 1957, Waldemar Cordeiro acusava 

o grupo concretista do Rio de Janeiro de um interesse pelo “«desgastado» 

neoplasticismo”170, o que denotava, no esquema evolucionista deste artista paulista, 

uma necessária revisão da herança de Mondrian.  

O contexto português mergulhado num debate entre figuração e abstração, 

partindo de premissas que apenas manifestavam uma profunda ignorância sobre a 

complexidade das vanguardas na sua relação com o político e o social, estava de todo 

alheado deste cenário. 

O neoplasticismo, especialmente Mondrian, vinha então proporcionar uma 

síntese e uma sistematização dos elementos pictóricos que no contexto da evolução da 

obra de Joaquim Rodrigo mais se adequava, libertando-o da teia de significações 

simbólicas implícitas na teoria de Herbin e associado a muitas interpretações de 

Mondrian, que ao recusar uma leitura estrutural do sentido se fundaram 

iconograficamente de forma a permitir uma leitura simbólica de onde o artista 

declaradamente se afastou no curso da sua obra. Para Joaquim Rodrigo o problema 

que, desde o início de 1958, se patenteia é sobretudo de natureza composicional. A 

revisão e correção de Mondrian constituía uma excelente oportunidade para encontrar 

uma uniformização racional dos elementos pictóricos na sua relação com a forma da 

                                                        
169 BOIS, Yve-Alain — “Some Latin Americans in Paris” in BOIS, Yve-Alain (et all) — Geometric 

Abstraction, Latin American Art from the Patrícia Phelps de Cisneros Collection., pp. 86. 
170 CORDEIRO, Waldemar — “Teoria e prática do Concretismo carioca” in Revista arquitetura e 

decoração. São Paulo: abril, 1957, também citado por HERKENHOFF, Paulo, “Divergent Parallels” in 

BOIS, Yve-Alain et all — Geometric Abstraction, Latin American Art from the Patrícia Phelps de 

Cisneros Collection, p.110. 
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pintura, que Joaquim Rodrigo designou de matriz171 e assim estruturar uma conceção 

sistemática da estrutura desta. Uma pequena nota sobre papel, datada de 19.12.57, dá-

nos um primeiro esquema de organização de uma pintura que consiste numa divisão 

de áreas, implicitamente relacionadas com a área matricial e com indicações de cores 

destinadas ao seu preenchimento. Se os verdes ainda estão presentes, neste esquema, 

na realização da primeira pintura da série Vermelho x Azul nº1, 1958, datada no verso 

de 3 de fevereiro, apenas as cores neoplasticistas são utilizadas. É possível que seja 

esta pintura a primeira a fazer uso desta paleta. As pinturas da série Diretrizes, que 

também utilizam esta gama, estão datadas de uns meses mais tarde, apesar do caso de 

Diretrizes 2 apresentar anteriores esquemas cromáticos sob o final neoplasticista.  

A série de pinturas Vermelho x Azul, realizada no curso do ano de 1958, 

centra-se na definição de uma racionalidade modular imanente às características da 

pintura e também na distribuição da cor e do seu valor na composição. Esta constrói 

com a forma modular uma unidade que lhe dá um valor específico no conjunto. As 

não-cores (branco, preto ou cinzento) são igualmente consideradas neste todo, que é a 

superfície pictórica racionalmente dividida. Por isso, estas divisões ocupam uma área 

muito superior à das formas-cor de modo a estabelecer contrastes equilibrados entre 

todos os elementos da composição. Este equilíbrio estudado nos Princípios gerais do 

neoplasticismo, redigidos por Mondrian e integrados no livro de Michel Seuphor172, 

procuravam anular a prevalência do particular sobre o geral e consequentemente a 

dicotomia forma – fundo, que Joaquim Rodrigo mostrara até aqui alguma dificuldade 

na sua resolução. De facto, se num primeiro momento parece apreender o valor que a 

não-cor dá à cor enquanto oposição equivalente esta questão só se revela 

consequentemente resolvida em Vermelho x Azul nº 3 e Vermelho x Azul nº 6, 

porquanto se no Vermelho x Azul nº 1 (CR 85) esta relação surge algo desequilibrada, 

nas outras pinturas da série o valor de fundo da não-cor, ainda que matizada por vezes 

com uma cor, regressa incompreensivelmente. Isto leva-nos a supor quanto esta 

questão vagamente assimilada não é a mais significativa das preocupações de 

Joaquim Rodrigo. É sobretudo a determinação de uma racionalidade modular na sua 

relação com a forma matricial da superfície pictórica que se manifesta como 

preocupação constante das pinturas desta série e que Joaquim Rodrigo definiu como 

                                                        
171 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 31. 
172 SEUPHOR, Michel — Piet Mondrian. Paris: Flammarion, 1957, p. 164. 
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“uma lei naturalmente rítmica”173. A grelha ortogonal pintada a preto ou a azul escuro 

está presente em algumas pinturas, implicada e parcialmente visível noutras ou então 

não visível, no caso de Vermelho x Azul nº 4. A sua função é a de determinar os 

valores dimensionais do módulo a partir dos eixos das abcissas e das ordenadas e de 

anular “valores dimensionais desordenadamente muito próximos entre si — 

significante de monotonia — e valores dimensionais desordenadamente muito 

afastados ou diversificados entre si, significantes também de desfavorável ou 

desagradável situação, à qual (...) talvez possamos chamar «dissonância» ou 

«disparidade»”174, como explica Joaquim Rodrigo. Para além desta harmonização a 

grelha ortogonal permite conceber os valores dimensionais do módulo 

proporcionalmente aos da superfície pictórica. O módulo deixa de se estruturar a 

partir de um valor extrínseco à pintura, como parecia acontecer com C 19 ou com Le 

Corbusier e que Joaquim Rodrigo entendia não servir o fim específico da pintura, para 

agora manter uma relação de proporcionalidade com o espaço de inscrição, a 

superfície pictórica. A sua característica contingente salvava-o de qualquer metafísica 

a que Mondrian estava ligado ou muitos outros pintores abstratos não concretistas. A 

partir desta relação “obtém-se assim, em termos formais, uma unidade rítmica, 

quadro-desenho ou forma, que é, por isso, harmonicamente organizada” e como tal 

define “uma correta posição de enquadramento” 175. A multiplicação ou divisão dos 

valores deste módulo determina o que poderíamos designar por séries da pintura que 

se desenvolvem em sequências não necessariamente crescentes ou decrescentes, mas 

dimensionalmente rítmicas. Uma profunda unidade autojustificada da relação pintura-

forma-composição era atiginda com esta correção concretista de Mondrian. No todo 

ou em parte destas sequências podem ser distribuídos os valores cromáticos, no 

entanto importa ressalvar que nesta série Vermelho x Azul a cor manterá ainda 

relações de equilíbrio puramente sensitivas e em várias pinturas a atenção à definição 

de um módulo ou à sua distribuição e sequenciação se revela primordial.  

Em Vermelho x Azul nº 2, os eixos de abcissas e ordenadas revelam uma 

escala que determina os valores dimensionais dos quadriláteros — podemos designar 

por elementos padrão — que surgem no espaço vazio. As suas relações com estes 

                                                        
173 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 21. 
174 Ibidem. 
175 Idem, p. 23. 
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eixos implicam a grelha que cobre invisivelmente a totalidade da superfície pictórica. 

Também por isso a relação forma-fundo manifesta-se, pois que as não-cores não estão 

visivelmente modularizadas e sequenciadas de forma a quantificar o espaço e 

proceder aos seus equilíbrios. O mesmo ocorre com Vermelho x Azul nº 4 talvez com 

um acréscimo de ilusionismo dada a ausência física da grelha ortogonal. Os elementos 

padrão coloridos não encontram uma equivalência visual nos espaços não delimitados 

da não-cor, ainda que do ponto de vista racional exista uma proporcionalidade 

determinada. Os quadriláteros parecem assim flutuar sobre um espaço neutro e com 

isso retorna a dicotomia forma-fundo. A não integração das não-cores nos elementos-

tipo da pintura revela-se o motivo principal deste problema, apesar destas estarem 

racionalmente determinadas pela grelha subjacente que organiza a pintura. O 

retângulo preto definido como elemento-tipo comprova o facto. 

Em Vermelho x Azul nº3 e nº6 este equilíbrio é finalmente conseguido através 

de um grande contraste entre os elementos padrão coloridos e o não colorido. A 

assimetria gerada pelo posicionamento dos elementos padrão coloridos nas margens 

da superfície é contrabalançada pela dimensão da área não colorida do outro elemento 

padrão e a unidade entre ambos deriva da relação sequencial estabelecida entre todos 

estes elementos padrão, através da multiplicação de um módulo proporcional à 

superfície pictórica.     

Com esta série Joaquim Rodrigo integrava-se de forma própria no conjunto de 

revisões críticas que a abstração concretista realizava dos legados históricos das 

primeiras vanguardas. Afirmou José-Augusto França que “o jogo rigoroso de 

Mondrian encontrava-se aqui continuado no seu espírito, e como que levado à sua 

expressão última” 176. Esta série ao apropriar os termos da pintura de Mondrian 

deslocava-os para o domínio da contingência e retirava a idealidade dos valores 

constitutivos da sua rede modular. Se Mondrian no período de 1919 a 1920 trabalhara 

com uma grelha reticulada e homogénea, comensurável a partir das proporções da 

tela, com o neoplasticismo e a respetiva recusa da simetria, enquanto dado do natural, 

essa modularidade desapareceu. O neoplasticismo ao implicar o retorno da 

composição teve de contrariar a reposição da hierarquia entre forma e fundo e essa 

tarefa ocupou Mondrian por diversos anos. Se Joaquim Rodrigo prestou especial 

                                                        
176 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo»., p. 8.  
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atenção à modularidade e a uma composição matematicamente determinada a questão 

da rasura da relação forma-fundo parece manter-se por vezes.  

Rosalind Krauss analisou esta problemática da pintura de Mondrian a partir de 

um modelo estruturalista baseado no esquema de oposições estabelecido pelo Grupo 

Klein. A lógica puramente visual da pintura neoplasticista procura alterar a teoria 

gestaltista da perceção fundada na prevalência da forma sobre o fundo. O processo 

levado a cabo por Mondrian através das equivalências entre cores e não-cores gerou 

um novo par antinómico ao da dicotomia entre a forma e o fundo e que é constituído 

por uma dicotomia entre uma não-forma e um não-fundo. Com o eixo que estabelece 

a oposição inicial e absoluta, forma versus fundo, designado eixo complexo, articula-

se um outro mais dúbio, não-forma versus não-fundo, designado eixo neutral, que 

integra os aspetos que escapam à totalização da oposição do primeiro eixo. O eixo 

neutral, no quadro da lógica do neoplasticismo e do modernismo em geral, consiste, 

segundo Rosalind Krauss, numa conversão da visão empírica da distinção entre forma 

e fundo, que gerou os mais variados sistemas de neutralização desta distinção 

originária, como sejam a grelha, o monocromo, a pintura all-over, o mise-en-abîme da 

colagem clássica, entre outros. Neste sentido, nenhum destes sistemas apaga os 

termos desta distinção, antes os suspende, o que não anula a distinção. Tal ocorre 

porque a visão empírica deve ser suspensa de forma a dar lugar à revelação das 

condições da própria perceção, ou seja, a estrutura do campo visual. No entanto a 

perceção e o campo visual não se confundem, pois que a primeira é contingente, 

enquanto que o segundo define a visão como uma forma cognitiva, um absoluto 

simultâneo a todas as perceções de forma e fundo. Krauss argumenta que se a visão é 

uma forma de conhecimento, ela reformula a noção de fundo, sendo que este é então a 

própria visão. A forma, também reformulada, é marcada como uma exterioridade, 

capturada numa condição de puro imediatismo, produzindo uma experiência que 

reconhece num único instante que se a perceção da forma é vista como tal é porque é 

vista pelo sujeito, sendo a presença deste que assegura as suas representações e 

simultaneamente as torna presentes a si mesmo. Por isso, a forma torna-se um caso 

limite de autoimbricação. É neste processo que os termos da perceção empírica são 

suspensos e produzem a não-forma e o não-fundo.    

Por isso, para Rosalind Krauss, o “não-fundo modernista é uma área ou 

segundo plano que cresceu até à superfície da obra para se tornar exatamente 

coincidente com o seu primeiro plano, uma área que é por isso ingerida pela obra 
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como figura [ou forma]”177 o que implica por sua vez que a forma empírica da 

perceção naturalista é redefinida e tratada como um fundo, o que produz a não-forma 

do eixo neutral. Os termos deste eixo, a não-forma e o não-fundo, neutralizam a 

perceção empírica para reconverter os seus dados numa forma reflexiva em que “os 

termos não apenas do ver mas da sua consciência dão conta do facto do próprio ato de 

ver”178. É a condição prévia da manifestação do objeto percetivo no domínio da visão 

que este eixo revela e que a lógica neoplasticista e modernista emgeral procurou de 

modo a transformar a visão numa forma cognitiva.  

Obviamente que este entendimento modernista da visão, descrito por Rosalind 

Krauss, tem uma origem declaradamente cartesiana num ego cogito me videre e 

refere-se especialmente à pintura de Mondrian dos primórdios do De Stijl (1917 – 

1932), ou seja, às primeiras abstrações, que definem uma sistematização extrema dos 

elementos pictóricos, posteriormente alterada. O mérito da interpretação de Rosalind 

Krauss, ao aplicar o esquema do grupo Klein à relação figura-fundo, reside 

precisamente na forma como este é extensível às diferentes problemáticas da 

abstração, nomeadamente da procura de “uma lei naturalmente rítmica”179 no caso da 

pintura de Joaquim Rodrigo. A articulação entre perceção empírica e estrutura do 

campo visual, que se torna presente a si mesma no ato percetivo, pode, no caso de 

Joaquim Rodrigo, denotar como a omnipresença da estrutura do campo visual cresceu 

e se tornou de tal modo absoluta que qualquer perceção empírica é entendida como 

um deítico que apenas aponta para este domínio. De facto, os pressupostos do 

concretismo estreitaram este processo. O equilíbrio rítmico, estruturado a partir de 

uma ordem de proporcionalidade, vem pressupor a organização de qualquer perceção 

em visão como forma de cognição e racionalidade integrada num todo. O próprio 

refere este processo de correção da forma como uma evidência visível. Com a série 

Vermelho x Azul, este processo realiza-se reconduzindo os dados neoplasticistas de 

Mondrian às premissas, do referido período inicial e retirando-lhes novas implicações.  

Outro aspeto importante que a partir da série Vermelho x Azul faz a sua 

aparição com uma configuração que se tornará definitiva é a moldura. Esta já não é 

concebida como um elemento de enquadramento de uma perceção específica do 
                                                        
177 KRAUSS, Rosalind E. — The Optical Unconscious. Cambridge, Mass. & Londres: MIT Press, 

1993, p. 16. 
178 Idem, p. 19. 
179 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 21. 
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campo visual. Como as relações internas dos vários elementos e da pintura são 

dedutivas, a moldura determina os limites e consequentemente uma matriz de um 

mapa de relações topológicas. Tudo o que aí se situa está contido e articulado pelos 

seus limites. A sua redução a uma linha branca com a espessura de um centímetro, 

depois de várias configurações aproximadas, passa a funcionar pictoricamente como o 

contorno geral. Isto até à sua última pintura.   

As pinturas da série Vermelho x Azul foram apresentadas na Retrospetiva da 

Pintura Não-Figurativa em Portugal e no I Salão de Arte Moderna da SNBA, as duas 

exposições coletivas mais significativas do ano de 1958. A primeira destas ocorreu na 

Faculdade de Ciências e foi organizada por Rui Mário Gonçalves, então estudante. A 

exposição fazia um balanço das práticas abstratas e não-figurativas procurando traçar 

a genealogia destas e sobretudo afirmar os caminhos do modernismo e de uma 

vanguarda no presente em Portugal, assumindo claramente a cisão necessária na 

terceira geração que o Salão dos Artistas de Hoje parecia ainda temer. A participação 

de Almada Negreiros, desenvolvendo alguma pintura abstrata, não só confirmava este 

projeto como definia as diferenças entre o entendimento de uma geração oriunda da 

primeira vanguarda, fundamentado numa idealidade do número, que se contrapunha à 

racionalidade materialista da pintura de Joaquim Rodrigo e que daquela ordem de 

especulações se distanciava, conforme refere em O Complementarismo em Pintura180. 

A tendência não-figurativa revelava-se maioritária denotando, por um lado um desejo 

de modernidade que os rumos da figuração em Portugal não conheciam; por outro 

lado, a dificuldade estrutural dos artistas portugueses na conceção de um projeto 

sintético, de objetiva conceção dos meios e vanguardista, em vez disso preferindo o 

jogo das ambiguidades e do lirismo sempre capaz de se substituir a uma efetiva falta 

de imaginação ou de conhecimento do modernismo. 

O Iº Salão de Arte Moderna da SNBA, nesse ano de 1958, inseria-se na 

tentativa de abrir um espaço vocacionado para a contemporaneidade, a que o Museu 

Nacional de Arte Contemporânea se furtava, e independente da propaganda política 

do SNI, na continuidade do Primeiro Salão dos Artistas de Hoje realizada dois anos 

antes com sucesso. Se os problemas referidos neste último tinham continuidade, um 

                                                        
180 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 19, “no que se refere à secção de oiro 

ou ao número de oiro dos Gregos nunca havia compreendido em termos práticos, aliás nem teóricos, as 

mui transcendentes explanações matemáticas de Almada Negreiros, o que ainda hoje muito lamento”. 
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maior rigor seletivo ocorreu. Por ocasião desta exposição foi realizado um panfleto 

humorístico (Anexo, Biografia) sobre os artistas participantes. As pinturas que 

Joaquim Rodrigo expôs da série Vermelho x Azul foram um dos motivos de troça, não 

só neste panfleto como da parte dos outros expositores e público em geral, que neles 

viu uma cópia da pintura de Mondrian. Apenas José-Augusto França percebeu a 

diferença e o sentido do projeto, quando na sua crítica afirmou que se tratava de 

“reencontrar os limites mondrianescos, rompendo-os por dentro” 181, mas num 

contexto tão pouco esclarecido sobre as heranças de Mondrian e as suas 

reconfigurações esta explicação de pouco terá valido. Joaquim Rodrigo foi mesmo 

alcunhado por alguns amigos, entenda-se Vespeira182, de Mondrião. Curioso será 

verificar como esta fase de reinscrição de Mondrian se tornou uma referência 

apressada de muitas leituras da abstração de Joaquim Rodrigo, quase sempre 

entendida como sofrendo a influência de Mondrian e quase nunca com uma 

apropriação para um desvio intencional, o que da parte de uma crítica ou 

historiografia contemporânea, que destituiu os mitos da originalidade e pode observar 

estas questões com uma informação distinta da disponível na época, continua a 

reafirmar o entendimento obsoleto da receção menos esclarecida da época183.  

 

 

 

A «total» diversidade na unidade e a unidade na «total» diversidade 

reencontradas 

 

Se com a série Vermelho x Azul  Joaquim Rodrigo resolvia a unidade entre a 

forma matricial da pintura, o módulo enquanto relação unitária e a cor, que 

encontrava um equilíbrio entre cor e não cor, tratava-se a partir daí de encontrar uma 

                                                        
181 FRANÇA, José-Augusto — “I Salão de Arte Moderna da SNBA“ in Da Pintura Portuguesa, p. 

205. 
182 O próprio me confirmou a alcunha que cunhou para o seu amigo.  
183 Não deixa de ser curiosa a persistência desta leitura, nunca justificada senão pelas aparências e que 

se estende aos nossos dias. Cf. PINHARANDA, João — “O declínio das vanguardas: dos anos 50 ao 

fim do milénio” in PEREIRA, Paulo (dir) — História da Arte Portuguesa. Vol. 3. Barcelona: Temas e 

Debates, 1995, p. 600; SARDO, Delfim — “Joaquim Rodrigo” in Abrir. Lisboa: Caixa Geral de 

Depósitos, 2009, p. 98. 
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ordem racional para a cor que não se baseasse num equilíbrio apenas percetivo mas 

que relevasse de um critério racional. Joaquim Rodrigo afirma no Complementarismo 

em pintura que: “há dois caminhos ou critérios para fazer pintura. Aquele que 

seguimos quando estamos a tentar reproduzir, copiar ou imitar qualquer modelo, 

diretamente, à vista e apenas sensorialmente. A este sistema chamarei não abstrato. E 

aquele em que se pinta sem modelo à vista, isto é, se pinta mentalmente, de memória, 

e não apenas sensorialmente. A este sistema chamarei abstrato. (...) [Àquele] 

problema geral de pintar abstratamente (...) a prática aconselha e depois impõe, 

sempre mais e mais, a simplificação da paleta, a redução do número de cores com que 

trabalhamos”184. A dicotomia estabelecida por Joaquim Rodrigo permite não só 

perceber a filiação concretista da sua reflexão, já que abstração designa não só uma 

realidade autónoma, mas também a operação de rebatimento dos dados sensoriais 

sobre a estrutura do campo visual, que Joaquim Rodrigo designa de mental e 

memorial, embora esta componente tenha outras implicações profundas na sua pintura 

futura e não se refira diretamente a esta fase. Se estas perceções são dadas como parte 

do sistema cognitivo da visão, então é porque são vistas por um sujeito presente às 

suas representações, que as garante e que se torna presente a si mesmo. É graças a 

esta ficção que se torna possível abrir um espaço de reflexão ao sujeito que reflete e 

concebe a sua relação com a sensação visual. Assim, o olhar que observa transforma-

se no olho observado e a visão torna-se um ver-se a ver. A consonância do sujeito 

com a estrutura cognitiva da visão torna-se agora o desdobramento daquele numa 

ordem de conhecimento universal e as condições estruturantes do campo visual são 

encontradas na pintura eterna que “de uma maneira geral, é designadamente a pintura 

pré-histórica, certa pintura egípcia, chinesa e japonesa, e uma grande parte da pintura 

grega, etrusca, pré-colombiana, românica catalã, aborígene africana, australiana e 

amazónica. (...) [Na] maior parte dessas obras apenas existem básica e maximamente 

4 «cores» ou valores. (...) São 2 valores a que chamarei cores e 2 valores a que 

chamarei não cores ou limites. As cores situam-se entre os limites”185.  

Se estas afirmações se referem à descoberta de uma ordem cromática 

específica, que Joaquim Rodrigo adotará de 1959 em diante, não sem variadas 

hesitações, importa sublinhar o facto de que esta enunciação no Complementarismo 

                                                        
184 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 26. 
185 Idem, p. 27. 
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em Pintura data de uma época muito posterior, 1982, o que lhe confere uma 

sistematicidade que só no curso de muitos anos veio a adquirir. O que por agora — 

em 1959/1960 — se torna mais relevante residirá na continuidade do processo de 

racionalização dos meios pictóricos, que com a introdução de uma nova paleta 

ultrapassa o esquema neoplasticista e descobre uma outra ordem mais substancial para 

a cor.   

É com Vau I de outubro de1959 que o novo esquema cromático se manifesta 

estabilizado pela primeira vez. As duas cores — vermelho e amarelo — e as duas 

não-cores — o preto e o branco — são então os quatro valores cromáticos com que 

passa a trabalhar. Nesta relação é possível encontrar um eco das teorias de Herbin na 

medida em que a noção de interação da luz e da cor é tida em consideração. Se o 

branco é tido como limite da claridade e o preto da obscuridade, o amarelo surge a 

seguir ao banco no sentido do movimento para a obscuridade e o vermelho a seguir ao 

preto no sentido da claridade. O encarnado corrigido com amarelo (laranja) define um 

zénite destes movimentos. Posteriormente Joaquim Rodrigo realizará um esquema 

geral da sua teoria da cor que integra no seu livro O Complementarismo em 

Pintura186. A sua teoria opõe-se às teorias baseadas na decomposição do espectro 

luminoso, para se fundar em critérios substancialistas relativos à natureza bioquímica 

da cor e da interação desta com a luz. Os quatro valores constituem os pigmentos 

suscetíveis de ser extraídos das terras férteis, geradoras de vida. Joaquim Rodrigo terá 

mesmo revelado a intenção de preparar as suas tintas a partir de pigmentos naturais 

recolhidos no Parque Florestal de Monsanto que dirigia187.  Até hoje, as análises 

realizadas, ainda que não tenham exaurido o conjunto de pinturas realizadas durante 

este período, não demonstraram a facticidade destas experiências188. Os óleos 

utilizados foram de marcas correntes no mercado, posteriormente os pigmentos 

continuaram a ser adquiridos no comércio especializado e as tintas, realizadas 

manualmente pelo artista. A escolha da origem química dos pigmentos permite 

entender uma primeira relação específica com a cor fundada nas contingências 

                                                        
186 RODRIGO, Joaquim — “Esquema Geral da Teria da Cor” in O Complementarismo em Pintura, p. 

99. 
187 Esta informação foi-nos transmitida pelo arquiteto Eduardo Medeiros, que conforme referido, 

partilhou ateliers com Joaquim Rodrigo.  
188 LE GAC, Agnès — “As dificuldades inerentes à conservação da obra de Joaquim Rodrigo” in 

LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo. Catálogo Raisonné, pp. 102 – 103. 
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materiais desta e respetivos sentidos interdisciplinares, que serão objeto de ulterior 

desenvolvimento. O entendimento substancialista da cor, proporcionado pelos seus 

conhecimentos de engenheiro agrónomo e silvicultor, partia do primado da cor 

enquanto matéria, não como efeito, e nisso divergia profundamente do entendimento 

neoplasticista. Para Joaquim Rodrigo “a luz não é matéria-prima propriamente dita 

que possa ser utilizada como pigmento”189, logo um sistema cromático para a pintura 

fundado na decomposição espectral só pode existir como mimese da matéria 

relativamente à análise espectral da luz e do comprimento de ondas. A cor entendida 

como pigmento com propriedades bioquímicas específicas pressupõe a sua 

objectualidade material que se acorda com a sistematização dos outros componentes 

da pintura, quantificados e uniformizados por uma razão objetiva, e numa perspetiva 

mais ampla com o processo geral da abstração levado a cabo por Joaquim Rodrigo. 

Posteriormente as relações de ordem concetual suscitadas por este esquema irão 

fornecer dados constitutivos para um sistema mais complexo que a sua pintura e 

teoria vêm suscitar. Nesse presente, este novo esquema cromático contribuiu para a 

ultrapassagem de um problema que o recurso ao cromatismo neoplasticista tinha 

resolvido por empréstimo — esse sim! — ou seja, a questão da relação entre forma e 

fundo. A teoria da cor que inventa neste período vem tornar possível uma unidade 

entre forma e cor no que respeita a sua articulação através das operações de divisão do 

espaço. Uma sistematicidade plena organiza agora não só valores formais como 

cromáticos fundados numa mesma razão, pois que estes valores base passam a ser 

extensíveis na sua unidade às operações matemáticas, erradicando qualquer margem 

irracional ou casual que a composição tradicional ou a escolha arbitrária e meramente 

sensitiva da cor comportariam. Séries, progressões, adições, degressões e 

interpenetrações definem a razão do desenvolvimento dos elementos padrão 

construídos a partir de um ou mais módulos. No entanto, em Vau I, os grupos que 

aglutinam estes elementos são ainda combinados entre si com uma certa 

aleatoriedade, não apresentando uma razão intrínseca na sua articulação. Subsiste 

assim uma oposição do elemento padrão e mesmo do grupo relativamente ao não-

fundo, já que este havia superado a noção de fundo através da síntese dos diferentes 

volumes de cor que o constitui. As unidades com dimensões diferentes mas geradas 

pelos processos matemáticos referidos, organizadas em grupos com quantidades 

                                                        
189 Ibidem. 
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diferentes e apresentando diferentes volumes de cor deixavam ainda em aberto a 

racionalização sistemática das suas articulações, que se manifestava com maior 

evidência na referida oposição entre não-fundo, elementos padrão e grupo. As 

pinturas seguintes vêm promover uma maior articulação e conformidade dos 

elementos padrão e grupo com a matriz (superfície pictórica), sobretudo com o 

volume da cor e consequentemente com o não-fundo.      

Esta preocupação de encontrar valores sistemáticos que estruturam a 

totalidade das operações da pintura manifesta-se com maior acuidade em 1960, com 

Alfarrobeira 1 e 2, Heliópolis, Baile, Cisterna, ou Noturno. Nestas pinturas assiste-se 

a uma variação dos elementos padrão extremamente flexível que permite uma grande 

variedade de ritmos cromáticos em função das progressões que organizam estes 

mesmos elementos padrão em grupos. Torna-se por isso adquirida uma efetiva 

unidade entre forma e cor, que o esquema neoplasticista só permitia de forma 

sensitiva. O problema da dicotomia entre a forma e o fundo, suspendido nos melhores 

exemplos da série Vermelho x Azul, e que permitira que pelo equilíbrio sensitivo o 

fundo crescesse até à superfície e se tornasse um não-fundo, tem agora uma outra 

racionalidade porquanto o não-fundo passou a ser constituído cromaticamente por 

uma mistura dos quatro valores e que se articula com os valores individuais ou 

também eles misturados dos elementos padrão. Com estas novas pinturas de 1960, a 

relação do não-fundo com os elementos padrão em termos cromáticos é intermédia. 

Cada cor de cada elemento padrão apresenta-se então como o resultado de uma 

divisão da cor intermédia, tal como a superfície pictórica se constitui como matriz a 

partir da qual o espaço se divide nos seus elementos formais. A partir de Alfarrobeira 

1 e 2 esta cor intermédia é também utilizada nos elementos forma produzindo 

situações de ausência de fronteira entre o não-fundo e o grupo ordenador dos 

elementos forma. Outro aspeto relevante residirá no facto de que se parte da fronteira 

do elemento base é elidida, este é definido não a partir dos termos estritamente 

percetivos e objetivos mas também in absentia, ou seja, do seu lugar estrutural. Tal 

situação implica uma atualização da grelha ortogonal extensiva às áreas 

aparentemente neutras do não-fundo, que assim se tornam suscetíveis de ser 

entendidas como grupos complementares — dos grupos que utilizam a divisão do 

cromatismo — estruturados pela continuada projeção in absentia da grelha ortogonal, 

bem como pelas manifestações objetivas coincidentes dos elementos base destes 

mesmos grupos. Se em Alfarrobeira 1 e 2 o esquema composicional idêntico produz 
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um núcleo que funciona como grupo aglutinador dos elementos base de dimensões 

mais reduzidas e por isso se torna mais denso e ao qual se contrapõe um 

desenvolvimento de outros elementos base em seu redor, que poderemos designar de 

grupo periférico ou complementar, com Heliópolis esta dicotomia é quase superada. 

O grupo nuclear estendeu-se à quase totalidade da superfície, deixando apenas uma 

moldura com a cor intermédia, que dá lugar, numa vertical, à direita, e numa 

horizontal, em baixo, às não-cores, respetivamente, o branco e o preto. A cor 

intermédia é também convocada para os elementos base do grupo, mas 

contrariamente às pinturas anteriores não existem fronteiras in absentia, ou seja, 

coincidentes com a cor intermédia do não-fundo. A introdução declarada em 

Heliópolis da cor intermédia no sistema do grupo dos elementos base e a maior 

redução de áreas da cor intermédia em direta articulação com as não-cores vem 

contribuir para a mais profunda inter-relação do não-fundo com a forma que a pintura 

de Joaquim Rodrigo atinge. Noturno será um outro exemplo extremo neste sentido. 

Importa ainda referir que a introdução do cinzento em Alfarrobeira 2 e Heliópolis 

surge como resultado de uma complexificação criada pela proximidade dos diferentes 

valores cromáticos que a paleta suporta e de forma a evitar repetições de um mesmo 

valor tangível a dois elementos base. Outro aspeto significativo, sobretudo em 

Heliópolis, reside na suposta continuidade que as cores intermédias, não só do fundo, 

mas também as produzidas pela mistura parcial de uma cor base com outra, produzem 

ao longo do alinhamento horizontal ou vertical dos diversos elementos base. Sempre 

que se transita, por exemplo, de um vermelho para um rosa, que é interrompido por 

um cinzento, que dá lugar novamente a um vermelho e lhe sucede um branco, uma 

continuidade é insinuada através de um valor intermédio, por vezes são estes mais, e 

os dois valores base que lhes dão origem. O contraste que os valores alheios a esta 

gradação estabelecem e também outras situações semelhantes desenvolvidas em 

direções perpendiculares produzem um efeito entrançado que tende a instabilizar os 

planos enquanto elementos independentes. Já em C 20 Joaquim Rodrigo havia 

aproximado a linha do plano, construindo uma certa ambiguidade entre estes dois 

elementos, com estas contiguidades cromáticas de Heliópolis é o plano que se 

desenvolve para lá de si, numa direção. Também a variação extrema das dimensões 

dos elementos base e os fortes contrastes com que se relacionam, apesar de partirem 

de uma unidade base modular, não obedecem a um valor sistemático que origine um 

princípio comum a todas as operações e determine a estrutura do conjunto. Este 
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aspeto também vem contribuir para o referido efeito de entrançamento do conjunto. 

Um certo ilusionismo emerge a partir da sobreposição de planos sobrepostos uns aos 

outros, destituindo a noção de um fundo. Uma curiosa dialética manifesta-se então 

neste Heliópolis: por um lado, a quase erradicação do fundo, onde se inscrevem os 

elementos base, gera ilusionismo; por outro, o fundo que se manifesta nas margens de 

cor intermédia, que enquadram o motivo, retorna na sua integridade, sugerindo o 

conflito tradicional figura-fundo. Se tal é alterado fica a dever-se à introdução da cor 

intermédia do fundo como valor constituinte de alguns dos elementos base, que se 

relacionam diretamente com o conjunto. Na medida em que a cor intermédia 

desempenha um papel participativo no conjunto e que a forma das margens é uma 

resultante em termos dimensionais dos elementos base, a relação não-forma versus 

não-fundo ganha nesta pintura especial relevância. 

O conflito entre espaços de cor e de não-cor que o neoplasticismo resolvia 

sensitivamente e que na anterior pintura de Joaquim Rodrigo manifestavam alguma 

dificuldade de superação da sua dicotomia empírica, têm com esta estrutura cromática 

coextensiva às articulações produzidas pelas operações matemáticas relativas às 

formas a mais significativa alternativa. A cor intermédia, a sua inclusão nas cores 

divididas e a projeção in absentia da grelha ortogonal no não-fundo, construído pela 

cor intermédia, estruturam uma nova conformidade. Se não vejamos, o equilíbrio 

preconizado pelo neoplasticismo entre não-cores e cores respeita à relação entre não-

fundo e não-forma, definida por Rosalind Krauss. Como vimos anteriormente, estes 

termos são relativos ao modelo cognitivo com que a racionalização do campo visual 

operada pelo neoplasticismo axiomatizou o outro par empírico implicando-o neste. A 

sua superação absoluta implicará uma outra lógica que só os resultados mais radicais 

do concretismo anunciam. O modelo modernista suspende esta dicotomia noutra, tal 

como Clement Greenberg no seu famoso ensaio Modernist Painting, de onde parte 

Rosalind Krauss para a sua hipótese, que “a primeira marca deixada numa tela destrói 

a sua bidimensionalidade literal e declarada e o resultado das marcas realizadas por 

um artista como Mondrian ainda sugerem uma certa ilusão de uma espécie de terceira 

dimensão. Só que agora esta é uma terceira dimensão estritamente pictórica, 

estritamente ótica. (...) [A] ilusão criada pelo pintor Modernista só pode ser vista no 
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interior da pintura; só pode ser, literal ou figurativamente, percorrida com o olho”190. 

Greenberg remete assim esta dicotomia para um domínio da especificidade do 

medium, para afastar a lógica empírica, no entanto os desenvolvimentos modernistas 

associados ao concretismo, que este crítico subitamente refutou vão bem para além da 

sua simples suspensão. De facto uma tendência para a objetualidade dos elementos 

padrão, enquanto unidades forma-cor que se autonomizam ou então na medida em 

que o não-fundo ganha uma comensurabilidade que se torna também ele um elemento 

por si constituíram os desenvolvimentos que esta nova década trazia a esta 

problemática. Daí a pintura hard-edge que Greenberg refutou prontamente. A posição 

de Joaquim Rodrigo também não enveredará por essa via, apesar da experiência de C 

14 cinco anos antes. O não-fundo destas novas pinturas, construído por uma cor 

intermédia, quantificada dentro de um sistema regulado, superando por isso a simples 

oposição empírica forma versus fundo, confere à oposição não-forma versus não-

fundo, do esquema kleineano de Krauss, um sentido objetivo, racional e quantificável. 

O novo esquema cromático ao proporcionar a multiplicação e divisibilidade dos 

quatro valores de forma análoga à do desenho devolve à cor uma ordem de relações 

também ela matematizável, pelo que entre matriz, forma e cor passam apenas a existir 

relações cognitivas que definem qualquer perceção empírica. A anterior divisão 

neoplasticista da superfície numa grelha que distribuía os valores cor e os equilibrava 

com os não-cor e vice-versa estava ainda submetida a um equilíbrio algo empírico e 

que submetia a composição ao primado desta oposição. Com este sistema cromático 

matriz, composição e cor estabeleceram uma relação dedutiva entre si, e a cor base ou 

não-fundo transformou a pintura num mapa da lógica de relações entre forma e cor 

autossuficiente, efetivamente autónomo e fundado numa unidade objetiva entre o 

suporte, a forma e a cor. Tudo quanto se encontra na pintura está dado na base das 

suas premissas específicas, numa conformidade formal consigo. Como diria Rosalind 

Krauss “é a imagem do puro imediatismo e do completo autocentramento”, ou seja, a 

concretização de uma metafísica da presença, intrínseca ao modernismo.    

As permutações suscitadas pela análise dos elementos discretos que a sua 

pintura passou a explorar encaminhava-se para uma situação compatível com os 

desenvolvimentos finais do concretismo na Europa, marcando com isso uma 

                                                        
190 GREENBERG, Clement  — “Modernist Painting” in The Collected Essays and Criticism, p. 90. 

Também citado por KRAUSS, Rosalind E. — The Optical Unconscious, p. 7. 
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sincronização ímpar do modernismo português, quando já nada o faria prever. A sua 

apropriação e revisão da problemática de Mondrian revela-se então um marco capital, 

à semelhança do que ocorreu um pouco por todo o mundo ocidental, para uma 

redefinição objetiva de certos pressupostos abstratos e produzir uma outra 

significação para a forma significante. Tal como afirmáramos: “é então a consciência 

do primado deste mecanismo matemático organizador do próprio campo ótico que 

opera uma profunda alteração da conceção da visualidade pura. Já não se trata aqui de 

uma racionalização dos dados percetivos mas de uma rutura com essa ordem. A razão 

desta passa a ser de natureza estritamente quantitativa, gerando simultaneamente com 

as unidades formais de base, através de um sistema divisível, o campo cromático que 

define a imagem. O não-fundo atinge nestes trabalhos a sua declarada oposição ao 

fundo da perceção empírica. Não se confunde apenas com a superfície mas é também 

matriz, a par das dimensões desta. A plenitude cromática, caracteristicamente 

modernista, encontra a sua presença objectificada como origem matricial da pintura”. 

No entanto a persistência de áreas suscetíveis de atualização da grelha ortogonal e dos 

elementos base é significativa de uma curiosa e persistente diferença de Joaquim 

Rodrigo relativamente aos pressupostos concretistas. Se no caso de um pintor como 

Richard Paul Lhose, para o qual a superfície pictórica se organiza numa malha 

sistematicamente estruturada, capaz de promover temas a partir da reunião dos 

elementos base que se encadeiam para formar um todo que é semelhante às suas 

partes, esta sistematicidade anula por completo e não tolera a presença de áreas não 

preenchidas, que se afigurariam como um resíduo da noção de fundo no não-fundo. O 

que ocorre com estas pinturas de Joaquim Rodrigo é que as operações matemáticas 

desenvolvidas por estas últimas obras não estão padronizadas em sistemas que sejam 

também eles ordenados como extensão da relação do elemento base com o grupo, 

produzindo a totalidade da composição. A sucessão de operações desenvolve-se de 

forma relativamente volitiva e de futuro Joaquim Rodrigo procurará dar lugar ao 

acaso no seu sistema. A persistência de um não-fundo, racionalmente articulado em 

termos formais e cromáticos com a matriz, mas que mantém a possibilidade de se 

atualizar nos elementos base da pintura e a suspende, configura um outro 

entendimento deste não-fundo. Ele está lá como uma inesgotável possibilidade de 

atualização que não foi exaurida pela sistematicidade constitutiva da pintura, como 

ocorre em Lhose. Este não-fundo transforma-se numa potência.  
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Torna-se pertinente para análise desta questão convocar a leitura que Giorgio 

Agamben faz deste problema em Aristóteles. Na interpretação daquele filósofo 

italiano a potência é definida como um princípio de mudança pelo qual uma coisa é 

submetida a uma ação ou age sobre si mesma. E cita uma passagem do De anima, que 

relata como sentimos que vemos com o mesmo sentido pelo qual vemos. Afirma 

Aristóteles: “Porque sentir pela vista, é ver e que o que se vê é a cor ou o que tem cor, 

então, se o que vemos é o próprio ver, o princípio do ver [to horon proton] será por 

isso colorido. É manifesto que «sentir pela vista» não consiste numa só coisa: com 

efeito, assim que não vemos, é também pela vista que distinguimos a obscuridade da 

luz, mas não da mesma maneira. E, portanto, o princípio da visão é de qualquer 

maneira colorido”191. A potência mantém em Aristóteles uma relação essencial com a 

autoafeção, afirma Agamben e deste excerto percebemos como o princípio da visão 

sendo considerado colorido, “as cores são a obscuridade e a luz, a potência e o ato, a 

privação e a presença. O que significa que é possível sentir que se vê porque o 

princípio da visão existe tanto como potência de ver como potência de não-ver e esta 

última não é uma simples ausência, mas qualquer coisa de existente, a hexis de uma 

privação”192. Note-se a particularidade de que este entendimento não está 

completamente afastado de certas particularidades da teoria da cor de Herbin, como 

seja o princípio de que “a cor é a luz materializada pelo obscuro” e pelo qual Joaquim 

Rodrigo se interessara. Mas o mais significativo que emerge desta laboriosa 

interpretação de Aristóteles por Agamben é a consciência de que a potencialidade 

para além da possibilidade da sua atualização implica também a sua atualização como 

não ser para que a potência se não esgote com a atualidade. Agamben afirma que “se 

uma potência de não ser pertence originalmente a toda a potência, então só será 

verdadeira potencialidade aquela que na passagem ao ato não anula simplesmente a 

sua própria potência de não ser ou a deixa em suspenso relativamente ao ato, mas nele 

fá-la passar integralmente enquanto tal e não poderá não passar ao ato”193. Este 

entendimento obriga-nos não só a pensar toda a relação entre potência e ato, real e 

virtual, mas também, no plano estético, a considerar “o estatuto do ato de criação e da 

                                                        
191 ARISTÓTELES — De anima, (425 b 17-25) citado por AGAMBEN, Giorgio — La Puissance de 

la Pensée. Paris: Éditions Payot & Rivages, 2006, pp. 237 – 238. 
192 Idem, p. 238. 
193 Idem, p. 243. 
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obra”194. A ideia de uma potencialidade que se mantém em relação com a atualidade 

na forma da atualização da sua negação, permite interpretar o que acontece nestas 

pinturas de Joaquim Rodrigo de 1960, com os não-fundos e a relação que mantêm 

com os elementos base. Não só os não-fundos manifestados interrompem a exaustão 

provocada pela sistematização dos elementos base — organizados num sistema 

constituído como módulo capaz de se relacionar com outros ou sofrer permutações 

internas e ocupar a totalidade da superfície —, como sobretudo atualizam 

simultaneamente a quebra deste sistema, introduzindo um fator contingente. Esta 

conservação da ocorrência e não-ocorrência entre ser e não-ser é assim salvaguardada 

e o não-fundo destas pinturas parece destituir algo da sistematicidade que o projeto da 

pintura de Joaquim Rodrigo tinha posto em marcha. Ao atualizar um sistema a par da 

sua virtualidade e ao dar livre arbítrio à ordem das diferentes organizações dos 

elementos modulares, Joaquim Rodrigo salvaguardava um certo grau de aleatoriedade 

e sobretudo a possibilidade da contingência, que um entendimento concretista já não 

podia subscrever. Se a aleatoriedade das diferentes operações de adição (subtração) e 

multiplicação (divisão) é suscetível de ser considerada como uma limitação ao 

entendimento do todo como um sistema, a questão da potencialidade de não ser passar 

à atualidade como impotencialidade, que nestas pinturas ocorre como não-fundo, 

devolve uma indeterminação entre a necessidade e a contingência. Insinua-se assim 

um estado suspensivo entre potência e atualização com o não-fundo.    

A condição prévia da emergência do objeto percetivo na visão, ou seja, a 

anterioridade absoluta e originária de uma estrutura do campo visual modernista, que 

transformou a visão numa forma de cognição — o eu vejo-me a ver —, sofre uma 

alteração que provavelmente nem o próprio Joaquim Rodrigo se terá apercebido 

imediatamente. A extensão destas implicações vai ocupá-lo por muitos mais anos, 

num caminho diferente do que estas pinturas fariam supor. Uma vez que a 

potencialidade reserva para o olhar o princípio de não ver, a estrutura do campo visual 

modernista, enquanto atualização absoluta da visão na sua forma cognitiva, tem de se 

confrontar com a atualização do não visível e consequentemente com uma outra 

modalidade que destitui o conceito de presença do visível. O eu vejo-me a ver passa a 

coexistir com um eu vejo-me a não ver. A superfície pictórica como absoluto da 

visualidade toca aqui uma radical alteração que a mina com a reversibilidade da 

                                                        
194 Idem, p. 244. 
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potência e consequentemente questiona a noção da presença a si como fundamento da 

origem.  

De facto, quando Joaquim Rodrigo com Alfarrobeira 1 e 2, Heliópolis, Baile, 

Cisterna, ou Noturno parecia atingir um absoluto racional, sintetizado na unidade 

quadro-forma-cor, um subtil intervalo manifesta-se. A unidade que até aí procurara 

não deixa de se manifestar, sobretudo se a considerarmos na diversidade, como o 

próprio afirmou. Para um entendimento comum da noção de potência, que não tenha 

em conta a possibilidade da privação da potencialidade na atualização desta, estas 

pinturas constituem um declarado exemplo da diversidade na unidade, por 

conseguinte fundam-se numa noção do múltiplo, que o próprio Joaquim Rodrigo 

refere com a « total» diversidade na unidade e a unidade na «total» diversidade. No 

entanto a consideração do aleatório e sobretudo da contingência no sistema pictórico 

vem permitir antever uma deslocação do diverso sobre o uno, já que não existe uma 

razão sistemática que organize a atualização do não-fundo nos elementos base. O não-

fundo pode ser atualizado como tal, ou seja, suspensão da extensão de uma 

sistemática modular. Para um entendimento concretista, que o desenvolvimento da 

sua obra pressupunha, esta questão seria apenas o resultado de uma ainda deficiente 

organização dos elementos base num sistema constituído como módulo capaz de se 

relacionar com outros ou sofrer permutações internas e ocupar a totalidade da 

superfície da pintura. No entanto a suspensão deste processo no momento da sua 

concretização abre um vasto leque de questões semelhantes a um cavalo de Troia e 

que vão abalar, nas realizações posteriores, muitos dos fundamentos deste projeto 

modernista que, de resto, Joaquim Rodrigo foi talvez o único artista português a 

concretizar e levar a uma situação quase limite, em sincronia com os 

desenvolvimentos internacionais. Curiosamente e com uma exceção — Noturno —, 

nunca expôs estes trabalhos nos anos próximos da sua realização, apenas em 1972, na 

retrospetiva que organizou sobre a sua obra na SNBA. Estas pinturas fecham um ciclo 

de anacronismos e mal entendidos em que a arte portuguesa da primeira metade do 

século XX foi pródiga. A difícil, senão mesmo traumática relação desta com as 

vanguardas, apenas operada por Amadeo de Souza-Cardozo, entre 1913 e 1917, e que 

teve alguns outros momentos pontuais até aqui, finalmente encontrava um 

posicionamento efetivo, que a obra de Joaquim Rodrigo, desde 1954, vinha 
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sedimentando195. Também não deixa por isso de ser sintomática a não apresentação 

destas pinturas na época da sua realização, apenas Noturno integrou o 3º Salão de 

Arte Moderna, da SNBA, de 1960, com mais outras duas posteriores.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
195 Seria descabido e extensivo enumerar aqui as situações efetivas referidas, mas importa salvaguardar 

o caso de Maria Helena Vieira da Silva que por assumir uma dimensão plena no âmbito desta questão 

se não realizou em Portugal.  
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Capítulo II 

 

Painting of a political decade 
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Uma geometria à mão levantada 

 

“1960” vem confundir ainda mais a razão sistemática das pinturas anteriores. 

Aqui a geometria parece saltar da precisão dos seus eixos. Como a definiu José-

Augusto França, esta é, de súbito, uma pintura “traçada à mão levantada” 196. As 

linhas tortas e hesitantes com espessuras variáveis em função das diferentes pressões 

sobre o pincel são traçadas com as cores férteis. Parecem repetir uma geometria, ainda 

que depois do seu esquecimento, só que o rigor mecânico da sua execução 

desapareceu com este exercício memorial, realizado pelo corpo na ausência do 

aprendido ou da mestria, e que assim se revela, por estas características, no próprio 

ato de inscrição. A definição de um módulo não está ausente. As suas operações de 

divisão e de multiplicação, bem como as suas atualizações e suspensões na relação da 

figura com o não-fundo são sugeridas, ainda que o anonimato dos elementos padrão 

tenha desaparecido, pela performatividade do corpo. 

A geometria de uma pintura, que a abstração geométrica reclamou como uma 

linguagem absoluta e objetiva que a pintura conquistara para si, à semelhança do 

conhecimento matemático, procurou um ideal não-histórico e um conhecimento a 

priori absolutos. Todavia ela está materializada numa superfície e é realizada por um 

ato físico que suscita o corpo. Esta geometria da abstração faz uma ponte entre ideia e 

corpo, geometria e enunciação. Todo o seu conhecimento é um diferido, apesar do 

modernismo ter escamoteado o corpo na consideração do ideal geométrico. A 

materialização física através do corpo de uma linguagem geométrica devolvia-lhe 

uma contingência que se opunha ao absoluto de uma forma geométrica. A realização 

destas formas só podia existir nos dois sentidos e num momento crítico do 

Modernismo, que esta década viria a marcar como tal, — a consciência de que não 

existe uma consciência transcendental independente do mundo — esta pintura de 

Joaquim Rodrigo trabalha inesperadamente esse diferido, espreitando para a 

geometria através do corpo. A “mão levantada” significará a implicação do corpo no 

domínio percetivo da imagem.  

                                                        
196 FRANÇA, José-Augusto —Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo». Porto, Edições Nasoni, 1988, p. 

10. 
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Paul Valéry afirmava que o pintor oferece o seu corpo197. E de facto daqui em 

diante a pintura de Joaquim Rodrigo não mais abandonará esta consciência de uma 

perceção fisicamente corporizada, por oposição ao rigor geométrico racionalista, que 

na sua execução mecânica recalcava o corpo sensorial de forma a salvaguardar o 

primado cartesiano da articulação de uma visibilidade do exterior do próprio corpo 

com a imanência de um eu vejo a ver-me, conferindo por isso um privilégio ao sujeito 

enquanto ponto geometral e consciência da representação. Foi sobretudo Maurice 

Merleau-Ponty198 que pensou a imagem como uma troca entre o corpo e o visível, 

uma reversibilidade entre ambos e que viria a ter consequências imprevisíveis no 

curso das práticas artísticas da década que emergia. Esta intromissão do corpo na 

visibilidade produzia um invisível, como um intervalo entre o mundo percecionado e 

o olhar, que suscitava a sua participação como dobra do visível. Assim a revelação de 

uma presença originária e imediata ao olhar na perceção era suspensa. Pois que o 

princípio racionalista ao identificar a consciência da imagem como evidência de uma 

presença com a sua perceção, excluía a multiplicidade de perceções sensoriais não 

constituídas e que estão supostas ou implicadas na própria visualidade. A própria 

redução da discursividade a uma autoevidência das operações entre os elementos tipo, 

promovida pela prática concretista, concentrava assim todos os aspetos indexativos do 

discurso — a materialidade da pintura — na determinação de uma unidade ideal. Se 

ao contrário de um entendimento idealista da abstração, que ao remeter a imagem 

pictórica para a sua expressão enquanto idealidade pura supunha uma redução dos 

aspetos indexativos do discurso a um fenómeno extrínseco e empírico, o concretismo, 

em que se filiava a pintura de Joaquim Rodrigo, procurava apagar nos traços 

indexativos do discurso qualquer indeterminação que os afastasse da idealidade da sua 

consideração e originalidade autossuficiente, capaz de salvaguardar em última 

instância uma pureza do sentido definido como unidade formal. A crença numa 

objetividade do objeto pictórico dada a partir da sua presença a si mesma, enquanto 

íntima concretização de uma idealidade num exterior, revelava-se a outra face de um 

idealismo — a metafísica da presença — com que o concretismo esbarrava, apesar 

dos seus pressupostos materialistas. No entanto ao pressupor uma unidade da forma 

significante com o sentido (através da determinação dos elementos tipo e dos 

                                                        
197 Citado por MERLEAU-PONTY, Maurice — O olho e o espírito. Lisboa: Vega, 1997, p. 19. 
198 MERLEAU-PONTY, Maurice — O olho e o espírito, pp. 19-21. 
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respetivos processos de articulação, anteriormente descritos) a pintura concretista 

prestava uma atenção crescente ao que na inscrição determinativa da objetividade 

ideal produzia a idealidade da forma e não se limitava a registá-la. Daí que a 

possibilidade de constituição ativa do sentido (significação) através dessa unidade 

entre forma significante e sentido, que mais não é que o signo, viesse configurar um 

outro caminho para a pintura de Joaquim Rodrigo. A repetição que “1960” realiza do 

processo concretista de divisão de espaço dentro da unidade desvinculou-se da 

idealidade que suprimia os traços indexativos para agora os apresentar como tal. 

“1960” vinha assim experimentar uma maior permeabilidade às contingências do 

processo de inscrição e separar a idealidade deste ato, tornando-a uma referência a 

que as formas se indexam através da reversibilidade entre o visível e o corpo, de que 

falava Merleau-Ponty, e não uma presença a si da objetividade ideal de uma 

visualidade pura. Pois se o que define o índice é uma não presença a si do presente 

vivo e a consequente relação a si da temporalização, tal implica uma mediação entre 

uma intenção que confere o sentido não plenamente presente e a sua manifestação 

física operada por signos.  

Importa aqui destacar o papel da intencionalidade, que é sempre um ato 

consciente ou um juízo de um sujeito dirigido para o seu objeto, pelo que o desejo de 

uma geometria absoluta partilhado pelo concretismo se via agora ameaçado pela 

própria intencionalidade. De resto, foi Paul Klee quem, desde muito cedo, no século 

XX, encontrou uma forma para lidar com este conflito nascente. O momento de 

descoberta e articulação de uma forma geométrica é sempre um momento empírico, 

pelo que existe uma diferença entre o momento empírico da sua descoberta e 

articulação e o princípio em si. O modernismo, em geral, quis subsumir nesses 

princípios as sucessivas apreensões. Com o avançar do tempo e as novas experiências, 

o desejo de um absoluto geométrico foi cedendo aos aspetos empíricos, históricos e 

intersubjetivos da linguagem. Esta geometria foi sendo apropriada por uma 

linguagem. O que esta comporta é relativo à sua enunciação e contexto como ato de 

apropriação, o que só pode ser compreendido como uma experiência num 

determinado contexto e nunca de forma completamente determinada, até porque um 

contexto é demasiado vago para isso, ele está lá apenas para significar a potência 

dessa indeterminação.  

O entendimento do visível na perspetiva modernista implicava uma 

simultaneidade da perceção com o domínio cognitivo, pressupunha a temporalidade 
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como uma síntese pura operada pelo absoluto de um instante. Não existia assim 

heterogeneidade temporal. A perceção empírica estava contida na determinação 

cognitiva. A contraposição que Joaquim Rodrigo enuncia com o “esta — pintura — 

aqui — agora”199 torna-se significativa por implicar a contingência da pintura a um 

espaço-tempo determinado, que difere do tempo da sua conceção. O processo da 

relação entre o percetivo e o cognitivo revela a gestação de heterogeneidades 

temporais, pelo que a visualidade da pintura constrói uma autoafetação destes tempos. 

Com “1960” os acidentes físicos da realização deste processo, nomeadamente a 

participação do corpo, do maior ou menor controlo da sua gestualidade, da atenção ao 

realizado e ao por realizar, dispõem-se como estratos constitutivos da visualidade que 

a pintura produz num determinado enquadramento e lhe devolve a sua contingência 

no mundo. Entre o tempo do fazer e o do lembrar que permanentemente afeta o fazer 

se constrói uma autoafetação de tempos profundamente singular que “permite evocar, 

situar, dimensionar, relacionar, ritmar”200 e que passa a ser assumida como um novo 

valor que Joaquim Rodrigo designa como memória e vem juntar aos anteriores 

valores, a saber, matriz – forma – cor. O domínio visual da pintura passa a implicar 

uma dimensão temporal escamoteada pelo modernismo. O próprio título “1960” é 

evocador de uma data e as aspas estão lá para conotar e implicar o particular num 

tempo. A função deste título será a de manifestar a consciência da entrada em cena 

deste novo valor da pintura, que é o tempo, e também com a sua marca denotativa que 

o indexa à própria história e ao momento de uma generalizada superação do 

entendimento estritamente espacialista da pintura moderna. De resto, as pinturas de 

1960 apresentavam já títulos geralmente associados a lugares particulares, 

imaginários ou memoriais.     

A metafísica modernista, que o posicionamento concretista de teor materialista 

partilhava, dentro dos pressupostos de uma simultaneidade da cognição com a 

perceção, era confrontada com a heterogeneidade temporal que a consideração da 

memória como valor implicava. Joaquim Rodrigo explicita o processo em O 

Complementarismo em Pintura da seguinte maneira: “como ponto de partida tenho, 

então, o modelo físico ou objetivo. A sua realidade objetiva é colhida e imaterializada 

em imagem mental ou subjetiva, fixada pela memória. Esta, por sua vez, permite-nos 

                                                        
199 RODRIGO, Joaquim – O Complementarismo em Pintura, p. 25. 
200 Idem, p. 30. 
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efetuar um percurso complementar do primeiro, convertendo a imagem mental ou 

subjetiva novamente em imagem física ou objetiva” 201. Nestes movimentos de 

perceção, fixação e atualização estão supostos intervalos de natureza irredutível e que 

iniciam este processo de desconstrução da metafísica da presença a si anteriormente 

suposta. A introdução da consciência de um intervalo entre perceção e processo de 

cognição veio implicar uma outra definição do estatuto da presença da dimensão 

cognitiva relativamente à percetiva. Se a visualidade enquanto domínio reflexivo se 

manifesta  na organização da imagem pictórica ela articula-se com a perceção através 

de um diferimento que se inscreve na própria imagem. A relação entre a perceção e a 

memória ou entre esta e a sua repetição reprodutiva pela imagem pictórica definem 

agora os termos desta articulação, que vem implicar um outro estatuto de presença 

para o domínio reflexivo enquanto invisibilidade, contrariamente ao que ocorria nas 

pinturas anteriores em que a idealidade e perceção eram reunidas pela suspensão 

temporal e instituídas como presença a si. O diferimento da imagem, referido por 

Joaquim Rodrigo, implica a linguagem, ainda que a perceção empírica da imagem lhe 

pré-exista. Conforme referimos em “Tempo e Inscrição”, “será mesmo uma 

linguagem a definir a visualidade da pintura, no sentido em que autonomiza as suas 

articulações e necessariamente traz consigo todas as implicações de um aqui e 

agora”202 ao contrário do anterior absoluto temporal. 

A integração deste quarto valor que é a memória vem possibilitar uma relação 

da visualidade da pintura com os dados do mundo. A partir da unidade suposta na 

relação matriz-forma-cor — “a unidade do conjunto formal-cromático” — 

constitutiva de uma autonomia da visualidade pictórica, este quarto valor que se lhe 

juntava vinha implicar o desdobramento deste domínio num processo de produção 

sobre o mundo. Joaquim Rodrigo afirmava que lhe faltava “calor, atmosfera, 

emotividade, vida. (...) Portanto, algo de complexo ou um complexo conjunto de 

características” 203, que a memória comportava. A memória vem assim atuar como 

uma estrutura que indexa o mundo à pintura através dos seus signos, que por isso 

mesmo deixam de estar submetidos a uma idealidade da visualidade para passarem a 

produzir uma atividade de significação. 

                                                        
201 Ibidem. 
202 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim 

Rodrigo. Catálogo Raisonné, p. 39. 
203 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 29. 
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“1960” apesar de se situar no domínio abstrato, revela subitamente a fratura 

que a implicação do quarto valor — a memória — comporta e dará origem a uma 

nova fase da pintura de Joaquim Rodrigo. Por isso, contém em si, de forma 

surpreendente e seguramente ainda em potência, o princípio de muitas das questões 

que se vão desenvolver daqui em diante. A forma significante perde uma ligação 

intrínseca a uma idealidade pura que define a estrutura cognitiva da visão para se 

constituir como signo indicativo de uma possibilidade para essa idealidade, como se 

se tratasse de uma intuição mundana que visa essa idealidade, só que o caminho 

futuro será ao contrário, no sentido em que não haverá redução dos signos nessa 

idealidade mas uma crescente produção de significação com o que implica esta 

consideração do signo. Aqui chegado, Joaquim Rodrigo despedia-se inevitavelmente  

das várias possibilidades de desenvolvimento da sua obra no quadro dos diversos 

movimentos artísticos internacionais que as pinturas anteriores fariam supor. Por um 

lado, uma parte significativa da abstração geométrica e do concretismo, mais 

próximos da galeria Denise René, desenvolveria uma investigação dos processos 

percetivos que daria origem à op arte, como aconteceu com as experiências levadas a 

cabo nas obras de Vasarely, Jesús-Rafael Soto ou de Bridget Riley centradas numa 

estrutura mecânica de efeitos, que resistiam à sua consideração como linguagem para 

salvaguardar o primado visualista, ainda que tendencialmente fora das pretensões 

metafísicas anteriormente criticadas. Como vimos Joaquim Rodrigo queixava-se de 

uma exaustão relativamente ao mecanicismo do sistema matriz – forma – cor por isso 

este caminho pouco o podia interessar. Um outro trajeto para Joaquim Rodrigo, mais 

plausível, seria o de um desenvolvimento mais rigoroso do projeto concretista que 

levara a cabo nos últimos dois anos. Para isso teria de resolver a indefinição da 

atualização dos não-fundos nos elementos tipo e proceder a uma modularidade mais 

rigorosa ou a estruturas seriadas bem definidas, à semelhança de um Richard Paul 

Lhose — artista nunca referido por Joaquim Rodrigo — cuja obra revela 

preocupações reportáveis à sua. Daí para a pintura hard-edge era um pequeno passo, 

que de forma antecipada havia experimentado em 1955 com C 14. A prossecução por 

uma via minimalista seria até possível se se considerar a crítica da metafísica da 

presença implicada em “1960” e no projeto sequente de Joaquim Rodrigo, no entanto 

a superação da especificidade da pintura em favor de uma reflexão sobre o objeto 

artístico em geral, que implicava uma deslocação para fora do domínio da pintura, 

dificilmente poderia interessar a Joaquim Rodrigo que nunca questionou o seu 
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primado, apesar de se interessar crescentemente, a partir desta data, pelos limites 

culturais e históricos desta prática artística. Por outro lado, a insistência na variação 

de módulos e formas com vista a uma grande diversidade de modulação rítmica, 

afastava-se do minimalismo que privilegiava a repetição do mínimo de elementos de 

forma a provocar a diferença através da contínua deslocação e recontextualização. 

Importa ainda referir que 1960 era ainda cedo para o minimalismo, que foi, de resto, 

um fenómeno especificamente novaiorquino com as primeiras manifestações datadas 

de 1962-3. Não são também de considerar outros desenvolvimentos como a abstração 

color field, que exacerbava a idealidade da forma no quadro de um programa 

estritamente visualista. Excluídas estas probabilidades, na sua generalidade herdeiras 

diretas das questões concretistas, Joaquim Rodrigo optaria por um outro entendimento 

que retirava consequentemente das questões afloradas neste “1960” e provocavam 

uma profunda rutura no curso da sua obra redirecionando-a para outras perspetivas 

que interrogavam o espaço figural, tal como proposto por Jean-François Lyotard204. 

Para este, se a figuração se opunha ao abstrato e ao não-figurativo, ela circunscrevia-

se à possibilidade de reconhecimento do representado no representante, herdado da 

iconografia. Ora esta possibilidade de derivar o objeto pictórico do modelo 

“referencial” era apenas uma, que desaparecia se esta função se voltasse sobre a 

própria pintura. Nesta circunstância a pintura passa a valer pela organização dos seus 

significantes e assume-se como figural, um caso mais amplo que o do reconhecimento 

figurativo. A singularidade do projeto pictórico de Joaquim Rodrigo não permite 

integrá-lo com facilidade numa tendência emergente do início da década de 1960, 

todavia a designação de nova-figuração — um termo vago mas significativo se 

entendido como uma outra designação para o figural — pela amplitude de 

possibilidades que suscita não colide diretamente com o seu projeto.  

Importa sublinhar que as suas pinturas da década de 1960 introduzem uma 

declarada alteração de paradigma na história da arte em Portugal. Precisamente por 

mais do que ninguém a sua pintura ter assumido consequências extremas e profundas, 

articuladas com os caminhos do modernismo tardio, a sua crítica a alguns dos 

princípios modernista podia definir-se em sintonia com outras que a nova década 

trazia e afastar-se de muitos equívocos e ecletismos ocos proporcionados pelo 

panorama nacional. O retorno da figuração — e a assunção acrítica do termo — 

                                                        
204 LYOTARD, Jean François — Discours, Figure. Paris: Éditions Klincksieck, 1971. 
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prestava-se a muitos destes equívocos. A sua obra dever-se-á entender como uma 

trajetória “singular de quem segue entre duas margens”205 que esses anos desta nova 

década revelavam. Não seria mesmo exagero, sobretudo se considerado numa 

perspetiva internacional, afirmar que a partir daqui começava a pintura de Joaquim 

Rodrigo, já que para o contexto português ela realizara na década de 1950, 

principalmente nos últimos anos, a promessa iniciada e depois falhada de um 

modernismo mais consequente. 

 

 

 

Entre duas margens (novamente de lá para cá): primeiro encontro com 

Joaquín Torres-García, um modernismo outro  

 

Se “1960” abria uma brecha no conjunto de considerações modernistas, 

deixando entrever um diferido entre a idealidade da forma e a sua inscrição, uma 

outra pintura, intitulada O homem e o burro I, realizada em 1959, quando Joaquim 

Rodrigo abandonou o cromatismo neoplasticista e no momento precisamente anterior 

a experimentar, pela primeira vez, em Vau, o seu novo esquema cromático de cores 

férteis, vinha estabelecer um desvio do rigor abstrato da sua obra, sugerindo uma vaga 

figuração, embora não contradissesse o geometrismo construtivista nem o cromatismo 

neoplasticista. O módulo, que Joaquim Rodrigo trabalhara nesses anos, produz nesta 

pintura construções parafigurativas. Uma grelha ortogonal estrutura a organização da 

pintura em função de um módulo que se multiplica e divide continuamente dentro da 

tradição da “secção de ouro”, configurando uma trama cerrada, onde se inscrevem os 

elementos geométricos articulados entre si, definindo estruturas antropomórficas e 

zoomórficas que remetem para uma reminiscência figurativa. Não se trata de 

representar um referente mas a partir da articulação de formas geométricas encontrar 

uma equivalência àquele. Como dizia Torres-García da geometria para a natureza e 

não o contrário. A frontalidade bidimensional define as relações proporcionais entre 

os elementos, que são organizadas em função do conjunto composicional que ocupa a 

superfície e não mimeticamente a um referente prévio. A pincelada que preenche as 

                                                        
205 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro & ÁVILA, María Jesús — Joaquim 

Rodrigo. Catálogo Raisonné, p. 40 
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reservas é irregular e incompleta. A grelha é também ela realizada à mão levantada. 

Se não abandona o geometrismo, ela é irregular e produto de um apontamento que se 

afasta da realização mecânica, que procurava uma uniformidade ideal e sem acidentes 

que lhe devolvessem a contingência. Existem assim traços paralelos e duplicados, 

outros ziguezagueantes para preencher algumas reservas, multiplicação de linhas 

diagonais e variação na espessura dos contornos. À semelhança de Torres-García, a 

grelha define o funcionalismo dos planos de cor e a medida harmónica. As cores 

primárias empalidecem e a par dos seus contrastes entram em jogo os castanhos e 

cinzentos definindo uma variação tonal, numa resolução cromática bem compensada e 

que se revela transitória.  

Todas estas características definiam, em 1959, um primeiro diálogo com a 

obra de Joaquín Torres-Garcia, que terá expressão nesta nova fase, iniciada em 

setembro de 1960206, que se desenvolve até janeiro de 1969 e se aprofundará na fase 

seguinte, de março de 1969 a agosto de 1982, bem como sob outros aspetos pelo 

curso da sua obra e atividade, embora existam declaradas divergências de 

posicionamentos filosóficos entre ambos, que constituirão objeto de verificação mais 

aprofundada nesta dissertação. A obra deste uruguaio, que Joaquim Rodrigo conhece 

na vizinhança do neoplasticismo e do seu interesse por este movimento, entre 1958 e 

1959, manteve sempre uma certa distância relativamente aos seus pares, apesar de, 

com Michel Seuphor, ser fundador do grupo e revista Cercle et Carré, que reuniu as 

abstrações construtivistas dispersas e rechaçadas pelos totalitarismos emergentes na 

Europa. Em 1930, Torres-García, depois de uma influência significativa de Theo Van 

Doesburg e das suas grelhas fundadas na secção de ouro, desenvolvera a partir de 

1929 um estudo mais aprofundado do contexto histórico destas com o seu amigo Luís 

Fernández em busca de uma justificação metafísica para a sua pintura. Para Torres-

García, Van Doesburg mostrava sobretudo como este princípio podia ser utilizado 

numa forma pictórica moderna, no entanto o seu interesse pelos fundamentos 

históricos desta questão procuravam um maior universalismo, que transcendesse 

culturas e tempos. Os conhecimentos de pedreiro-livre, do esoterismo, da simbologia 
                                                        
206 “1960” data de 20.9.1960 conforme está escrito pelo artista no verso da pintura. Se esta pintura se 

situa entre a fase anterior abstrata geométrica e a seguinte que privilegiará a emergência da narrativa e 

a introdução da figura, pelas razões expostas no capítulo anterior deverá ser integrada nesta nova etapa 

da obra de Joaquim Rodrigo, sobretudo pelo que vem tornar possível. Quanto ao final desta fase e 

início da seguinte as suas razões serão evocadas e esclarecidas no devido momento. 
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medieval e dos números mágicos demonstrados por Luís Fernández constituíram uma 

forte motivação nessa fase da obra de Torres-García. Conta Margit Rowell que, 

segundo o seu filho mais velho, Augusto, “Fernández costumava levar o seu pai a 

igrejas medievais em Paris não só para decifrar a iconografia dos motivos esculpidos 

mas também para lhe revelar as leis aritméticas que governavam as suas colocações e 

relações”207. A sua pintura procurava então não apenas a justificação da imagem dada 

a si mesma enquanto cognição e perceção simultâneas, como ocorria com os seus 

colegas concretistas, mas a relação direta com “a natureza enquanto imagem e 

representação de toda a criação e de um microcosmos da ordem universal”208. Este 

desacerto com o contexto concretista, que também lhe era próximo, ficou bem patente 

numa troca de cartas entre Joaquín Torres-García, Jean Hélion e Van Doesburg, 

também citado por Margit Rowell. À proposta, por parte de Torres-García, em 1929, 

de se criar um grupo construtivista alargado, que integrasse ambas as vertentes 

intelectuais e emotivas intrínsecas à sua visão do construtivismo, Hélion chega 

mesmo a afirmar que a criação de um grupo construtivista dualista não tinha qualquer 

interesse, sendo que, de um lado, se situariam os artistas cuja convicção era a de que a 

natureza não devia participar na estrutura da obra de arte — objetivamente os 

concretistas — e, de outro lado, os pintores que acreditavam que a arte construtivista 

pura estaria incompleta, tal como o próprio Torres-García, isto apesar da admiração 

expressa de Hélion pela sua pintura. Também Van Doesburg lhe escreve para afirmar 

que não entende a necessidade de se fundar “um grupo sem um princípio ou fundação 

ideológica” e que quando for o tempo apropriado um tal grupo “será formado por si 

mesmo, por uma força cultural, agora ou mais tarde (...). Ficarei satisfeito se apenas 

alguns artistas concordarem no princípio de uma arte futura, i. e., uma arte 

cientificamente construída, arte concreta”209. Daí a posterior formação de Cercle et 

Carré 210, do excessivo ecletismo com que se dissolveria e dos efeitos problemáticos 

deste ecletismo herdados pelo Salon des Réalités nouvelles do pós-guerra, daí também 

                                                        
207 ROWELL, Margit — Joaquín Torres-García. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2009, p. 33. 
208 Ibidem. 
209 Cartas de Jean Hélion e de Van Doesburg a Torres-García, respetivamente 18 e 26 de dezembro, 

1929. Arquivo Torres-García, Montevideu. Citado por Margit Rowell, Idem, 37.  
210 O Cercle et Carré realizou uma exposição em abril de 1930 e publicou três números de uma revista 

homónima.   
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a alternativa do projeto concretista e seus desenvolvimentos, analisados na Parte I 

desta dissertação.  

Também para Torres-García a estrita ordem matemática da abstração era 

insuficiente para estabelecer um equilíbrio com a “natureza, enquanto imagem e 

representação de toda a criação”. A pintura deveria assim aspirar a “uma técnica 

sumária e até primitiva, atingindo um ajuste entre tonalidade e ritmo, a uma 

compreensão clara e espiritualmente sentida do plano geométrico e a um sentido 

profundo do universal, na sua totalidade”211. A sua obstinada procura de uma relação 

entre razão, emoção e natureza através de um modo unificado de expressão remontava 

a um platonismo confesso pelo próprio. Em La recuperación del objeto, Torres-

García afirmava que “se me agarrei a Platão e se este me serviu para sempre de guia, 

foi porque eu era artista”212. Como refere Margit Rowell213, a familiaridade que 

atingiu com os simbolismos medievais e a descoberta das então designadas culturas 

“primitivas”, que se lhe seguiu, tiveram um papel fundamental na construção desse 

modo unificado da expressão que então procurava. A relação com a “arte primitiva” 

foi inicialmente guiada pelo seu próprio filho Augusto, que com Hélion, por volta de 

1928, começou a comprar, no marché aux puces de Paris, objetos da Oceânia, de 

África e das culturas índias do norte e sul da América e assim se transformou num 

investigador que viria mesmo a trabalhar no Musée du Trocadéro (depois Musée de 

l’Homme) com Paul Rivet. Se a influência da arte africana foi passageira na pintura 

de Torres-García, a da arte pré-Colombiana iniciou-se em 1928, com a visita à 

exposição Art Ancien des Ameriques, realizada no Musée des Arts Décoratifs de 

Paris, ainda muito antes do retorno do artista ao Uruguai e teria profunda 

continuidade na sua obra. Nos anos que viveu em Madrid — 1933 e 1934 — 

continuou a investigar não só a arte pré-Colombiana, como também artefactos pré-

históricos. Segundo Rowell, estas investigações “clarificaram o seu pensamento 

teórico”214, ao seguir os parâmetros científicos que dividiam a arte pré-histórica em 

três períodos: o paleolítico, que correspondia a uma representação naturalista dos 

                                                        
211 TORRES-GARCÍA, Joaquín — “La liberación del artista” in Universalismo Constructivo. Madrid: 

Alianza Editorial, S.A., 1984, p. 44. 
212 TORRES-GARCÍA, Joaquín — La recuperación del objeto. Montevideo: Universidad de la 

República de Uruguay, 1952, p. 109.  
213 ROWEL, Margit — Joaquín Torres-García, p. 40. 
214 Idem, p. 41. 
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animais; o neolítico, que sobrepunha uma visão animista e simbólica às suas 

representações e, por fim, a Idade do Bronze, que definia uma vertente abstrata no 

tratamento das formas geométricas, Torres-García encontrava uma explicação 

estruturante e historicamente sustentada de um princípio teórico genérico que também 

se implicava no desenvolvimento da produção individual e que pressupunha estes três 

estádios, sendo que o final — o abstrato — continha os prévios. Este estádio abstrato 

implicava a emergência da razão, que envolvia a experiência física e emotiva, 

supostas nos anteriores. Era neste sentido que Torres-García, entendia a teoria 

construtivista como incompleta e reclamava uma abstração onde “esteja a natureza, 

que há de ser o ponto de partida (a ideia de algo real); assim como o ponto de 

chegada deve ser o ordenamento plástico. É preciso perceber que disse a ideia de 

algo real (ideia plástica) e não a cópia de algo real. Pois que a ideia de um objeto 

qualquer deve estar na mente do artista e por isso ser o ponto de partida, na realidade 

a forma do objeto deve surgir da geometria. Isto é importantíssimo. Pode dizer-se 

então da geometria à natureza e não o contrário. O contrário produz o decorativo, que 

é detestável”215. A divergência de Torres-García com os seus pares construtivistas 

radicava neste extremo platonismo, que não só reclamava o primado arquetípico 

como sentido universalista da própria natureza, estabelecendo uma unidade essencial 

para a obra de arte, como aceitava apoiar-se “sobre elementos abstratos [o que] não 

quer dizer que a obra tenha de ser sem figuração; a obra pode ser figurativa”216. O 

equilíbrio entre forma e expressão, definido por Torres-García, remetia-o para uma 

metafísica clássica, anterior à da presença a si que o concretismo privilegiava. A ideia 

platónica condicionava a articulação dos signos a uma verdade universal subjacente, 

ao passo que para os concretistas, como Theo Van Doesburg, ou mesmo Mondrian, o 

projeto residia no restaurar a originalidade e as características não derivadas da forma 

significante. Estes pretendiam apagar a história e os diversos conceitos da forma para 

restaurar a sua idealidade mesmo enquanto forma sensível do significante. 

Permanecendo a mesma como idealidade de um significado, a forma significante 

tornava-se a repetição dessa idealidade. Por isso raspava a sua estrutura de signo 

derivado que a verdade da metafísica clássica consignava na unidade de essência do 

                                                        
215 TORRES-GARCÍA, Joaquín — “La liberación del artista” in Universalismo Constructivo, p. 50. 
216 Ibidem. 
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próprio signo. E era a reposição desta noção que Torres-García trazia com o seu 

universalismo construtivo.  

Em que medida podia interessar a Joaquim Rodrigo, depois de uma 

experiência concretista, remontar a um posicionamento idealista como este? 

Provavelmente muito pouco ou nada, no seu ensaio O Complementarismo em Pintura 

manifesta as maiores reservas na utilização de termos como “espiritual”, dadas as 

conotações histórico-culturais implicadas217, no entanto a pintura de Joaquín Torres-

García apresentava desde logo alguns aspetos suscetíveis de redefinição e que vinham 

ao encontro das dúvidas expressas por Joaquim Rodrigo relativamente à continuidade 

do projeto da abstração concretista. Nesta fase de finais de 1960 emergem dois 

aspetos que importa para já referir: a ênfase colocada no signo e a relação da sua 

pintura com práticas pictóricas de culturas diversas e ancestrais, enquanto fundamento 

de uma universalidade. Outras conceções serão, noutras fases da obra de Joaquim 

Rodrigo, retomadas a este artista uruguaio, de tal forma que poderemos afirmar que o 

projeto de Rodrigo passa seguramente por uma reconversão materialista de muitos 

conceitos e princípios do universalismo construtivo de Torres-García. Como apontou 

Rui Mário Gonçalves, “Rodrigo está para Portugal como Torres-García esteve para a 

América do Sul, na sua busca de universalismo”218, embora esta aproximação tenha 

sido sempre recusada pelo artista219. 

Assim, relativamente ao primeiro aspeto, a questão da ênfase do signo, 

colocada por este artista, dava continuidade e desenvolvimento ao problema 

introduzido por “1960”, que era o da repetição reprodutiva inerente ao caráter 

indexativo do signo. A transformação que “1960” operara na forma significante, 

através da consciência do intervalo entre inscrição e sentido, deslocava-a da mera 

presentificação da idealidade pura para a constituição ativa do sentido, deixando 

entrever essa unidade entre significante e significado designada por signo. Se para 

                                                        
217 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 31. 
218 GONÇALVES, Rui Mário — 100 Pintores Portugueses do Século XX. Lisboa: Publicações Alfa, 

1986, pp. 82-83. 
219 Numa entrevista a João Pinharanda e José Sousa Machado “O único quadro-tipo possível” in 

LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, Catálogo Raisonné, Joaquim Rodrigo 

respondendo à questão sobre uma eventual proximidade entre o seu percurso e o de Torres-García 

afirma: “Não. Como também não existe em relação a Mondrian, que afirmaram ter-me influenciado. O 

meu percurso cruzou-se acidentalmente com o de Mondrian”. p. 406 
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Torres-García o signo constituía uma ideia de uma coisa era porque esta ideia pré-

existia à coisa. Prescindia assim das impressões sensoriais para recorrer a um 

processo memorial — algo próximo da anamnese platónica e não a inscrição e 

retenção dos vividos — que encontrava no gesto intuitivo. Para Joaquim Rodrigo a 

outra dimensão fundamental da pintura, que descobre nesta fase e designa por quarto 

valor, é a memória. “Não é possível pintar abstratamente sem a memória”, 

afirmava220, só que para ele este processo nada tem de anamnésico, “(...) como ponto 

de partida tenho, então, o modelo físico ou objetivo. A sua realidade objetiva é 

colhida e imaterializada em imagem mental ou subjetiva, fixada pela memória. Esta, 

por sua vez, permite-nos efetuar um percurso complementar do primeiro, convertendo 

a imagem mental ou subjetiva novamente em imagem física ou objetiva. (...) Em 

pintura, porém, a objetivação das imagens mentais nem sempre terá, necessariamente, 

de corresponder ao modelo observado em determinado momento (tempo 

objetivo)”221. Ao destituir a memória de conotações simbólicas e místicas para a 

considerar a partir dos seus dados científicos e lhe dar um papel estruturante na 

organização das imagens, através da já referida relação olho-memória e respetiva 

reversibilidade, Joaquim Rodrigo aproximava-se do entendimento do sensível como 

lugar do quiasma apontado por Merleau-Ponty a propósito do visível. Implicava 

também a memória como substância do signo não como temporalidade associada a 

um ponto de origem capaz de garantir a sua idealidade, mas como um processo de 

diferimento, que não pressupõe a construção de um mundo inteligível, mas de um 

processo que torna visível um mundo qualquer e produz a própria significação.  

O outro aspeto do universalismo construtivo, que nesta fase Joaquim Rodrigo 

vai assimilar, é o da relação privilegiada que aquele atribui às práticas pictóricas de 

culturas ancestrais e não-ocidentais, enquanto fundamento de uma universalidade para 

a pintura. Aquilo a que designou de pintura eterna. Importa sublinhar que o primeiro 

diálogo objetivado com a pintura de Torres-García, O homem e o burro I ocorre em 

1959, logo imediatamente a seguir às experiências de revisão do neoplasticismo e que 

faziam uso do esquema cromático deste e na véspera de Vau, 1959, que utiliza pela 

primeira vez as cores férteis (vermelhos e amarelos e as cores limite branco e preto).  

Como já foi referido, esta pintura além do recurso às três cores primárias, também faz 

                                                        
220 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 30. 
221 Ibidem. 



 165 

uso de castanhos que estabelecem com os amarelos, os vermelhos, bem como os 

cinzas, produzidos pelo riscado espontâneo sobreposto, variações tonais diferentes 

dos contrastes das primárias. Esta oscilação entre estes dois esquemas cromáticos foi 

contínua na obra de Torres-García. Quando superou definitivamente o neoclassicismo 

em direção ao universalismo construtivo, em 1928, pintou retratos, naturezas-mortas e 

cenas de figuras africanas em paisagens tropicais. Este período específico e muito 

particular na obra de Torres-García, ficou conhecido como a sua fase “negra”. As 

cores sombrias são terrosas, produto de uma paleta restrita aos ocres e cinzas, e as 

figuras são articuladas de formas disjuntivas. À sua maneira, Torres-García 

estabelecia o primeiro contato com a pintura de outras culturas, como acontecera e 

acontecia com a grande maioria dos artistas modernistas. No entanto, ao contrário 

destes, que haviam partido da influência do “primitivismo” para o desenvolvimento 

das suas conceções específicas, Torres-García sugeria um trajeto inverso, integrando 

o seu construtivismo no legado “primitivista”. No caso de Rodrigo este aspeto será 

quase absoluto, ao ponto de declarar, em 1965, que “eu não sei falar se não [de 

pintura] de 1000 para trás, ou vamos de 1500”222.   

Se os motivos e a estilização volumétrica da arte africana são rapidamente 

superados por Torres-García, esta paleta terá longos e variados desenvolvimentos no 

curso da sua pintura e dos diálogos que estabelece com outras culturas ancestrais. No 

entanto este esquema cromático de cores terrosas coexiste em muitos momentos com 

o neoplasticista, tal como ocorre com a pintura de Joaquim Rodrigo até 6H de inícios 

de  1963, daí em diante as cores férteis ocuparão exclusivamente a sua paleta. O facto 

é que quase sempre que a pintura de Torres-García se aproximou de referências a 

outras culturas a dominante cromática foi afim destas, ou seja, uma paleta circunscrita 

aos ocres e cinzas. Este facto veio reforçar a pertinência deste esquema cromático 

ancestral relativamente ao essencialismo procurado pelo neoplasticismo. O esquema 

cromático com que Joaquim Rodrigo começara a trabalhar a partir de Vau, nos finais 

de 1959, era afim de uma ampla variedade de culturas (africana, pré-colombiana, 

aborígene australiana, entre muitas outras) que não possuíam contatos entre si. Será 

esta omnipresença ou constante das cores férteis e das suas diferentes manifestações 

em diferentes contextos histórico-culturais que dirige o interesse de Rodrigo para a 

                                                        
222 Conversa gravada de Joaquim Rodrigo com José-Augusto França, Fernando de Azevedo, José Blanc 

de Portugal et al., 1965. Espólio do artista, MNAC – MC, Lisboa. 
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pintura destas culturas não-ocidentais. Conforme afirmou referindo-se a este período, 

“começo a observar cada vez mais pintura, e com maior atenção a pintura que os 

meus olhos mais exigem e melhor aceitam. E cada vez melhor aceitam e selecionam e 

impõem determinada pintura à qual, para que nos possamos entender desde já, chamei 

pintura eterna. (...) E qual é a pintura eterna? Dentre a que tive oportunidade de 

observar, e de uma maneira geral, é designadamente a pintura pré-histórica, certa 

pintura egípcia, chinesa e japonesa, e uma grande parte da pintura grega, etrusca, pré-

colombiana, românica catalã, aborígene africana, australiana e amazónica”223. A 

designação de pintura eterna explicita uma intenção de superação da contingência 

temporal da história com a sua contínua transformação para fixar uma origem que se 

afirma comum enquanto fundamento da prática pictórica. Esta pintura originária a 

partir da qual se produz a derivação da história é assumida por Joaquim Rodrigo 

como uma autoafeção pura que procura apagar a temporalidade enquanto predicado 

efetivo para lhe restaurar a sua originalidade ideal. A inscrição do adjetivo “eterna” 

configura essa possibilidade. 

O que torna comum e essencial estas diferentes práticas pictóricas é a cor e 

será a partir desta que Joaquim Rodrigo no curso da presente fase a irá pensar 

exaustivamente até formular um método específico que organizará a pintura sequente 

desta. A organização cromática enquanto elemento fundamental da pintura encontrava 

a sua fundamentação através de uma origem anterior ao espaço-tempo da história, que 

as culturas ancestrais manifestaram, ainda que as circunstâncias dessas manifestações 

não sejam averiguadas. É pela questão cromática que Joaquim Rodrigo se relaciona 

com estas culturas não-ocidentais ou anteriores ao Renascimento, vulgarmente 

designadas de “primitivistas”, e às quais não só Torres-García dera especial 

relevância, como de um modo geral elas haviam sido assumidas pelo modernismo 

como seu duplo. Se num primeiro momento, como afirma Gill Perry, “as 

características das fontes ‘primitivistas’ pareceram conformar-se, em vez de 

simplesmente inspirar a mudança de interesses dos artistas modernos”, como Gaugin, 

Matisse, Vlaminck, Derain e Picasso, entre muitos outros, foi porque “uma tendência 

‘primitiva’ estava já a ser produzida no interior da arte moderna e de facto tornou-se 

                                                        
223 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 27. 
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um aspeto distintivo do ‘moderno’”224. De resto, este aspeto foi desde logo notado no 

primeiro grande estudo sobre as relações do modernismo com o “primitivismo”, 

realizado em 1938 por Robert Goldwater, intitulado Primitivism in Modern Art225. 

Dizia o seu autor que o contato com as “artes etnográficas” da arte moderna foi uma 

ocasião para a expressão de um amplo e profundo “impulso primitivista” que esta 

comportava.  

No entanto, nesta fase, a conformidade entre ambas organizava-se a partir de 

aspetos gerais como os temas, a liberdade expressiva ou o cromatismo. Com Picasso 

uma atenção à síntese analítica emerge, ultrapassando as anteriores generalidades. As 

gerações seguintes, nas quais se integra Torres-García, procuraram especificidades 

mais definidas na relação entre a sua arte e estas referências. Joaquim Rodrigo surge 

num momento posterior e de profunda alteração desta ordem relacional. Comum a 

todas estas gerações modernistas é o mito de que esta proximidade com as “artes 

primitivas” e por isso originárias ocorria por um mais puro e direto modo de 

expressão artística. Para Joaquim Rodrigo tal ocorria pela descoberta deste esquema 

cromático e nesta aproximação residirá um fundo metafísico da sua pintura e do qual 

não se afastará, apesar do tratamento materialista e racional que dará a esta questão 

em termos metodológicos e também, muito curiosamente, em termos políticos, que o 

farão deslocar com grande pertinência dos posicionamentos exclusivamente 

mitificadores do modernismo.   

O encontro com a obra de Torres-García situa-se portanto numa encruzilhada 

determinante da pintura de Rodrigo. Ambos partilharam a abstração geométrica e as 

respetivas manifestações concretistas, divergiram por razões diferentes. Os 

desenvolvimentos posteriores são profundamente idiossincráticos no curso da história 

da arte. Se para o primeiro se tratou de remontar a um projeto universalista, fundado 

numa metafísica clássica, para o segundo o crescente desejo de universalismo seguirá 

um entendimento materialista e complementar dos dados científicos, de forma que é 

possível afirmar que através dos múltiplos cruzamentos com Torres-García, Joaquim 

                                                        
224 PERRY, Gill — “Primitivism and the ‘Modern’” in HARRISON, Charles, FRASCINA, Francis, 

PERRY, Gill —  Primitivism, Cubism, Abstraction, The Early Twentieth Century. New Haven & 

London: Yale University Press, Open University, 1993, p. 3. 
225 GOLDWATER, Robert — Primitivism in Modern Art. New York: Random House, Vintage Books, 

1967. 
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Rodrigo operou uma contínua raspagem dos pressupostos idealistas daquele e uma 

tentativa de materialização desse universalismo. 

 

 

 

A linha, o signo e... Paul Klee 

 

Três pinturas constituem então a transição anunciada com “1960” e sugerida 

com O homem e o burro I de 1959, são elas Sufrágio, Vau II, O burro e o homem. 

Não se trata de obras maiores, mas importa que nelas nos detenhamos sumariamente 

pelo que de novo e inusitado continuam a introduzir e alterar na prática pictórica de 

Joaquim Rodrigo e que, acrescentado ao que ficara sugerido pelas duas anteriores 

pinturas, completam uma mudança radical no curso da sua pintura e estruturam uma 

nova constelação de referências. Aliás, todas estas pinturas são hesitantes e 

indefinidas em muitos propósitos, é pela sua relação de conjunto e pelos caminhos 

que apontam que devem ser consideradas. A pintura Vau II, de 1960, não só supõe no 

título a memória de um lugar, como agencia um conjunto de formas até aqui 

desconhecidas da prática do artista. Estas revelam traços individualizados, linhas 

curvas, por vezes de natureza orgânica, e algumas semelhanças contíguas agrupadas 

em áreas determinadas que são em tudo distintas do anonimato dos elementos tipo das 

obras abstratas. Uma grelha ortogonal cerrada une e distribui estas formas ritmadas 

por toda a superfície da tela. Como Joaquim Rodrigo explica em O 

Complementarismo em Pintura “cada uma das formas (singular ou conjunto unitário) 

[é desenhada] de modo a que, caminhando sempre no sentido do mesmo eixo 

ortogonal, as suas duas coordenadas menores (das quatro que definem os quatro 

pontos máximos de delimitação ortogonal de cada forma) sejam, pelo menos, iguais 

ou menores do que as coordenadas maiores e homólogas da forma imediatamente 

anterior, isto é, daquela que até então se situava mais à frente. Este procedimento 

corresponde a desenhar cada uma das novas formas de modo a, pelo menos, 

tangenciar ou sobrepor-se à forma imediatamente anterior”226. Desta forma, a 

utilização de todos os pontos dos eixos ortogonais reafirma o primado do plano e 

elimina “os intervalos arrítmicos” — termo significativo de que Joaquim Rodrigo se 

                                                        
226 Idem, pp. 34 – 35. 
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serve para ultrapassar o problema de uma eventual emergência da relação figura-

fundo. Não deixa assim de ser significativa a permanência da grelha na organização 

do espaço pictórico que abandona o geometrismo.  

A cor aceita, como contraponto às terras dominantes, um cinzento azulado. No 

entanto a utilização dos quatro valores do seu esquema cromático possibilita a 

presença de todas as cores mantendo “a mesma ou idêntica proporção que [obtida] na 

organização do (...) desenho. (...) [Neste sentido] só o cinzento resultante deste preto e 

branco, é o azul, ou um tom correspondente ao azul (...) que se integra neste 

conjunto”. Segundo Rodrigo “desde que eu não trabalhe com estas cores apenas, eu 

vou forçar a integração de qualquer valor”227. Estas afirmações produzidas poucos 

anos depois da realização de Vau II ou de O burro e o homem — pinturas que se 

assemelham — vinham confirmar a constituição de uma rotura definitiva com os 

esquemas cromáticos modernistas e uma crescente estruturação de uma teoria própria, 

que fundada nos valores limite do branco e do preto integrava as cores — o vermelho 

e o amarelo — no seu espetro, vagamente afim do sistema de Herbin, já referido. 

Outra profunda alteração que se manifesta, talvez a mais notória relativamente à sua 

pintura anterior, residirá no facto de que algumas destas formas revelam 

configurações para-figurativas. Também a repetição de motivos geométricos a par de 

outros mais orgânicos aproximam a pintura de um aparente decorativismo, todavia 

este parece relacionar-se com fontes não-ocidentais. Tal como já havia ocorrido com a 

lição de Matisse, aprendida com o Islão, o decorativo enquanto expressão de uma 

linguagem que se diz a si mesma e produz o seu entendimento nada tem da 

frivolidade que o sistema das Belas Artes ocidental lhe atribui228. A proximidade com 

as escritas ideográficas de outras culturas vem não só reforçar a ideia de que a 

articulação das formas visuais se assemelha a uma linguagem, como também encontra 

antecedentes históricos que o demonstram claramente.  

Se a separação entre representação icónica, que implica a verosimilhança, e a 

referência sígnica, que a exclui pela sua arbitrariedade, promoveram dois sistemas 

distintos de representação no quadro da cultura ocidental, tal como acontecera em 

diferentes passados anteriores ao Renascimento, com os primeiros modernismos estes 

                                                        
227 Conversa gravada de Joaquim Rodrigo com José-Augusto França, Fernando de Azevedo, José Blanc 

de Portugal, 1965. Espólio do artista, MNAC – MC, Lisboa. 
228 Cf. Capítulo I, “Partir do Modernismo, ano zero”, da presente dissertação. 



 170 

sistemas puderam voltar a coexistir numa pintura. Michel Foucault refere que foi Paul 

Klee quem “aboliu a soberania [de um destes sistemas sobre o outro], ao fazer valer 

num espaço incerto, reversível, flutuante (...) a justaposição das figuras e a sintaxe dos 

signos. Barcos, casas, companheiros, são simultaneamente formas reconhecíveis e 

elementos de escrita. (...) E o olhar encontra, como se estivessem espalhadas pelo 

meio das coisas, as palavras que lhe indicam o caminho a seguir, que lhe nomeiam a 

paisagem que está a percorrer”229. Embora alguns aspetos desta questão sejam 

discutíveis, pois que o cubismo sintético com a colagem introduziu uma profunda 

rutura na representação icónica, substituindo-a pela arbitrariedade do signo230, 

importa aqui realçar a ênfase na coexistência dos dois sistemas que Foucault releva 

em Klee e que se vão tornar significativos na pintura de Joaquim Rodrigo, reforçando 

uma articulação das formas enquanto linguagem de modo a evitar a arbitrariedade da 

composição tradicional e a consequente projeção antropomórfica.  

Sufrágio e O homem e o burro são as últimas pinturas de 1960, ano que 

assistiu ao prenúncio de grandes transformações do curso da sua obra. Sufrágio é 

composta por um enredado conjunto de formas desenhadas por um traço preto através 

de uma geometria irregular e à mão levantada. É possível encontrar na altura mediana 

da pintura uma linha de horizonte ou na parte superior uma sugestão de sol, composto 

por um quarto de circunferência intersetado pelo ziguezague de um linha que define 

triângulos, preenchidos com uma cor mais luminosa, e esquematizam uma possível 

representação de um sol, o que por sua vez reforça a sugestão geral de uma paisagem 

com um aglomerado citadino. Também os intervalos arrítmicos — um possível fundo, 

ou melhor, não-fundo, se se considerar a sua relação integrada com a paleta da pintura 

— reforça essa sugestão figurativa. Uma situação paradoxal parece então organizar a 

pintura, já que cada elemento tomado por si, individualmente, manifesta-se como uma 

forma abstrata, mas as articulações que realiza implicam por vezes uma memória 

referencial a partir de um elemento abstrato, o que estabelece uma relação com a 

                                                        
229 FOUCAULT, Michel — Ceci n’est pás une pipe. Paris: fata morgana, 1973, pp. 40-41. 
230 Cf. KRAUSS, Rosalind, “In the name of Picasso” in The Originality of the Avant-garde and Other 

Modernist Myths. Cambridge, Mass. & London: MIT Press, 1985; — The Picasso Papers. London: 

Thames & Hudson, 1998 ou também FRASCINA, Francis, “Realism and Ideology: an Introduction to 

Semiotics and Cubism” in HARRISON, Charles, FRASCINA, Francis, PERRY, Gill,  Primitivism, 

Cubism, Abstraction, The Early Twentieth Century. New Haven & London: Yale University Press, 

Open University, 1993.  
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pintura de Paul Klee. O recurso às setas, que a pintura deste utilizou como um 

ideograma relativo ao movimento, é empregue nesta pintura pela primeira vez. Este 

elemento vem, sobretudo, possibilitar a transição da forma simples para a sua 

codificação enquanto sentido, reforçando o papel da linguagem enquanto sistema de 

articulação entre as formas que assim se experimentam como signos. Segundo Jean 

Laude, este aspeto constitui uma das similitudes suscetíveis de aproximação entre o 

método de Paul Klee e os trabalhos de pensamento mítico — as designadas “artes 

primitivistas ou tribais” — e que estimulam uma análise das respetivas consequências 

destas no entendimento da forma. Assim “só pode ocorrer progresso nos sentidos se 

os elementos transportando esse sentido são facilmente destacáveis dos objetos ou 

figuras com os quais formam um conjunto e podem migrar, como se lhes aprouver, 

para outros conjuntos, ou seja, se estão aptos a formar novos objetos ou figuras da 

mesma maneira que quando a sua coerência manifestava uma ordem natural: por 

outras palavras, se são, em si mesmos, unidades cuja significação depende de um 

sistema de combinatórias. Estes trabalhos ao mostrar uma influência da arte tribal (...), 

são feitos precisamente de agregados de signos simples, que quando isolados são 

relativamente neutros mas combinados ativam-se uns aos outros”231. A forma é então 

entendida como parte de um sistema e assim se transforma num signo. Laude 

demonstra deste modo como para Paul Klee a influência do “primitivismo” não 

constitui a aproximação a uma estrutura visível ou formal, tal como aconteceu com 

outros modernistas, mas a possibilidade de criar “signos nominativos que são 

substitutos, em vez de abstrações retiradas de uma realidade exterior. Por isso, as 

ligações do trabalho de Klee com [“as artes primitivas”] só pode ser definido no plano 

dos empréstimos específicos ou de uma organização de unidades significativas numa 

superfície, (...) apenas as modalidades são retidas”232. Este aspeto é extremamente 

importante no sentido em que define uma outra forma de relação com as “artes 

primitivas” que se estabeleceu num plano estrutural e não morfológico e que veio 

privilegiar a transformação da forma significante num signo aberto à rearticulação das 

diversas sintaxes e consequentemente suscetível de produzir diferentes significações 

em função do seu posicionamento. Sinal desta atitude diferente por parte de Paul 

                                                        
231 LAUDE, Jean — “Paul Klee” in RUBIN, William (ed.) — Primitivism in 20th Century Art, vol II. 

New York: The Museum of Modern Art, 1984, pp. 490 – 491. 
232 Ibidem. 
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Klee, relativamente às primeiras aproximações que o modernismo estabelece com a 

arte de outras culturas, reside no facto, segundo Jean Laude, da sua atenção 

relativamente à “arte tribal” não datar do início da sua obra — o período do Der 

Blaue Reiter —, precisamente quando a maioria das vanguardas se centrava nesta 

questão, mas só a partir de 1920 em diante.  

Não deixa de ser significativo desta ordem de questões o facto de Joaquim 

Rodrigo começar a revelar curiosidade por uma aproximação entre pintura e poesia, 

no sentido em que o quarto valor base da pintura, que acabara de descobrir, a 

memória — que vinha completar a insuficiência dos três anteriores: o quadro, o 

desenho, a cor — surgia como uma dimensão complexa de significações. Na sua 

biblioteca consta o livro de Raymond Queneau, Joan Mirò ou Le Poète 

Préhistorique233 que lhe terá dado a oportunidade de se debruçar sobre a relação entre 

pintura e escrita, bem como sobre a relevância do “primitivismo” na constituição de 

horizontes próprios e mais universais por parte dos artistas modernistas. No texto de 

Queneau pode ler-se “que a pintura de Miró é uma escrita que é preciso saber 

decifrar, tal como o chinês (…). A audácia gráfica de Miró não poderá ser diminuída 

pela comparação com a evolução sofrida no seu tratamento da escrita ideogramática 

chinesa, outras analogias se impõem e que já foram estabelecidas, com as artes 

primitivas, por exemplo, ou o desenho infantil” 234. A procura de uma conceção da 

pintura como uma estrutura memorial reforçava a já referida transformação da forma 

significante em signo e seria também o caso de Miró, que vinha reforçar a sugestão 

aberta com o conhecimento da pintura de Torres-García e alguma proximidade que 

então veio a ocorrer com a de Klee. A atomização das figuras no plano em Miró, 

ainda que sugestivo, bem como a relação da linha com a palavra e a imagem, teria um 

substrato projetivo do inconsciente que se afastava do projeto racionalista de Joaquim 

Rodrigo. Por isso as referências daquele na sua pintura devem ser entendidas num 

quadro semiótico que possibilita a passagem do icónico ao sígnico e vice versa e dá 

continuidade a uma permutabilidade de códigos no sistema da pintura aberta com o 

cubismo sintético. 
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Um outro aspeto que 1960 já punha em relevo e será mais explicitamente 

desenvolvido em Sufrágio e no ano seguinte em L, Lisboa – Algarve, GN e algumas 

outras sem título relaciona-se com a linha. (Curiosamente todas estas pinturas não 

partilham o esquema cromático das cores férteis, fazendo uso de uma paleta aberta à 

variedade cromática da decomposição do espetro luminoso. A própria transparência 

destas é significativa. De resto a proximidade com a paleta de Paul Klee é também ela 

notória). Nestas pinturas a linha apresenta pela primeira vez — se excluirmos algumas 

anteriores experiências pouco consequentes — uma ductilidade inusitada. A sua ação 

ultrapassa a estrita geometrização dos planos cromáticos e conjuntamente com estes 

procede, tal como em Klee, à génese de uma criação sem modelo. Como refere Jean-

François Lyotard a propósito deste, “a problemática já não é a de um mundo 

inteligível a constituir, a tornar reconhecível; ela é a de um «entre-mundo», de uma 

outra natureza possível, prolongando a criação, tornando visível o que o não é, sem no 

entanto cair na servidão de uma imaginação subjetiva”235. A linha no curso do seu 

desenho, no primeiro caso, em 1960, ainda se assumia como grafismo reminiscente de 

uma geometria, de um inteligível, mas ao longo das referidas pinturas promove uma 

deserção destas referências e ainda que apoiada na malha ortogonal da pintura 

constrói figuras e assume propriedades expressivas inerentes à dimensão física de um 

fazer. Não existe aqui um valor específico de uma interioridade que se manifesta sob 

uma expressão gráfica, linear. Antes uma indexação, que a linha comporta, do 

primado do movimento que lhe dá origem. Este aspeto será posteriormente teorizado 

por Joaquim Rodrigo. A linha pode então ser pensada como uma energética, tal como 

Lyotard interpretou a Skizzenbuch de Klee: “«linha ativa realizando as suas 

brincadeiras livremente», tendo por «agente um ponto em movimento» e a linha 

passiva, que se apaga no campo de atividade (a superfície) que engendra por 

deslocação. O deslocamento lateral de um segmento de reta engendra um quadrado ou 

um retângulo, o deslocamento por rotação em volta de um ponto situado no meio do 

segmento de reta engendra um círculo. O traçado do movimento (do ponto) já não é a 

linha, mas a linha é o móbil que deixa como traçado a figura a duas dimensões. Aqui 

a linha é passiva”236.  Nestas pinturas de Joaquim Rodrigo é possível encontrar estes 

dois polos da linha. O movimento do ponto que gera linhas transversais às figuras — 

                                                        
235 LYOTARD, Jean François — Discours, Figure, pp. 224 – 225. 
236 Idem, pp. 230 – 231. 
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em Lisboa – Algarve ou GN, por exemplo —, produzindo dinâmicas abstratas no 

quadro figural da pintura e a linha que nas suas deslocações enquanto segmento gera 

superfícies e figuras, tal como em Sufrágio. Estas duas funções da linha postuladas 

por Klee são muito diferentes do seu entendimento tradicional a que as pinturas 

abstratas de Joaquim Rodrigo estavam associadas. 

A energética da linha, que as novas pinturas trazem para o centro da sua 

problematização, derroga simultaneamente a sua relação com o inteligível geométrico 

e com a verosimilhança suposta no reconhecimento da aparência do visível, 

característica da tradicional pintura figurativa. Estas novas pinturas afastam-se das 

regras percetivas e conceptuais próprias dos realismos e das abstrações. Elas 

produzem um não-lugar para as figuras que aos poucos vão surgindo, deslocados que 

estão do espaço de origem. A sua forma é engendrada pelas referidas operações da 

linha que, por conseguinte, não encontra a sua verdade na observância de uma 

geometria pura, nem na perceção natural e direta do mundo. É assim no curso dos 

acidentes e exigências plásticas, ou seja, das múltiplas combinatórias não puramente 

casuais, que se pode eventualmente encontrar uma figura e reconhecê-la. Todavia este 

encontro é inessencial — como o considera Lyotard a respeito de Klee237 — porque a 

figura é a própria composição gerada pelas operações da linha. A figura não 

representa os dados percetivos empíricos ou muito menos uma invisibilidade do 

inconsciente, ela manifesta uma estranheza que advém precisamente do facto de não 

ser absolutamente apreensível e por isso não poder estabilizar-se sobre uma forma 

acabada. E, neste sentido, o desenho faz-se revelador por indicar uma presença onde 

não existe nada a não ser um sintoma. Este aspeto é particularmente significativo em 

Sufrágio.  

 Como vimos nas últimas pinturas abstratas, os títulos sugeriam memórias 

particulares, estas passam agora a ser interiorizadas na própria pintura a partir da 

componente figural gerada pela composição. Não se trata de um símbolo revelador de 

uma invisibilidade suscetível de condicionar a totalidade da pintura a um sentido, pelo 

contrário esta componente figural ocorre como um acidente da linha contingente ao 

mundo. E este não se circunscreve a uma esfera individual e subjetiva mas às suas 

dimensões políticas e históricas, que a partir de Sufrágio passam a assolar a própria 

pintura. A presença deste elemento figural, produzido pela composição da linha e da 

                                                        
237 Idem, p. 233. 
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sua relação com a cor e os valores, define assim uma nova conceção destas a que se 

vem juntar o título da pintura com um referencial político que opera nova 

reconfiguração destes valores. Sufrágio implica pela primeira vez a questão política 

na pintura de Joaquim Rodrigo. Faz alusão à fraude eleitoral, organizada pelo regime 

fascista, para tornar presidente da república o almirante Américo Tomás, nas eleições 

de 8 de Junho de 1958, e excluir até ao assassinato o candidato da oposição, general 

Humberto Delgado. Na sequência destes acontecimentos a Assembleia Nacional 

promulgou uma emenda constitucional destinada a alterar o sufrágio direto e universal 

para o cargo da presidência da república, que a partir de 1959 passaria a ser efetuado 

por um colégio eleitoral, nomeado para o efeito238. É então o contexto que passa a 

relacionar-se com a pintura, como se o sentido de qualquer signo em particular já não 

pudesse ser determinado apenas por operações interiores e específicas do sistema mas 

passasse a ser produzido pelo movimento de um signo para outro exterior ao limite 

exclusivo do retângulo da pintura e que o seu título, por sinédoque, vinha suscitar.     

 

 

 

A emergência da narrativa 

 

As pinturas que realiza na sequência desta, a partir de 1961, definem uma 

radical alteração no curso da obra de Joaquim Rodrigo. Os dados suscitados por 1960, 

Sufrágio e pelas primeiras aproximações a Joaquín Torres-García implicaram uma 

transformação no entendimento da forma. E neste primeiro momento algumas 

questões oriundas do trabalho de Paul Klee não terão sido de menor importância. 

Assim, por um lado, a linha e a sua energética promovia a produção e a articulação 

das formas através das operações específicas daquela; por outro lado, devolvia uma 

consciência crítica relativa a uma pretensa unidade da forma significante com o 

sentido, pois que este passava a ser produzido pela sua inscrição e articulação. O 

signo emergia então plenamente na sua atividade de significação, que poderia remeter 

para uma referencialidade mas não se circunscrevia estritamente a esta. Não existia 

por isso qualquer transparência mimética relativamente à referência, mas 

precisamente um trabalho de interrogação dos próprios limites da representação 

                                                        
238 Dec. – Lei 2100, Art. 72, de 29 de agosto de 1959. 



 176 

promovido pela gestação do signo. E enquanto signo visual não se opunha a uma 

discursividade e a um contexto, antes os implicava sem se reduzir a um mero 

instrumento destes numa produção narrativa. Os títulos daqui em diante operam a 

transposição entre a moldura da pintura e o contexto por eles suscitado. Não que o 

título e o domínio linguístico por ele convocado possa determinar em absoluto a 

mobilidade jogada na produção de significação. De facto, o título, muitas vezes 

cifrado nas iniciais, remete também ele para uma indeterminação constituída por um 

signo linguístico e uma diversidade de discursos que sobre ele se desenvolvem.    

Se o textual e o figural constituem “duas ordens do sentido, que 

comunicam,” como afirmou Lyotard, “mas que por conseguinte estão separadas (...), 

o texto e a figura engendram, cada um respetivamente, uma organização própria do 

espaço que habitam”239. A reflexão de Lyotard sobre este domínio vai no sentido de 

reclamar uma defesa do olhar por oposição à palavra, desenvolvendo uma crítica 

característica do pós-estruturalismo à prevalência da linguística sobre a própria 

semiologia, que ocorria na tradição saussuriana e, em geral, na tradição logocêntrica 

ocidental. É também notória a recusa do estabelecimento de uma hierarquia oposta, 

que privilegiasse a exclusividade do olhar. A sua argumentação vai, por um lado, no 

sentido de devolver ao espaço textual “a profundidade do visível”240, porque é “do 

interior do discurso, [que] se pode passar à e pela figura”241, nomeadamente através 

da designação, e assim demonstrar como o “figural assombra a linguagem”242; por 

outro lado, Lyotard reconhece que através do desejo “a figura está deslocada: já não é 

apenas imagem da presença ou da representação, mas forma de encenação, forma do 

próprio discurso e mais profundo ainda, matriz fantasmática”243.  Se confrontarmos o 

caso de Joaquim Rodrigo, o visível e a escrita, o figural e o textual, também não 

cessarão de se relacionar e designar um ao outro a partir daqui e no curso futuro da 

sua pintura. A diferença relativamente a Lyotard residirá no facto deste remeter a 

expressão imagética para uma matriz fantasmática, relacionada com o inconsciente 

                                                        
239 LYOTARD, Jean-François — Discours, Figure, p. 211. 
240 Idem, p. 27. 
241 Idem, p. 13.  
242 MARGARET, Iversen, MELVILLE, Stephen — Writing Art History, Disciplinary departures. 

Chicago, London: University of Chicago Press, 2010, p. 134. A utilização do termo assombrar é 

particularmente interessante por parte destes autores. 
243 LYOTARD, Jean-François — Discours, Figure, p. 20. 
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freudiano. Em Rodrigo esta dimensão resguarda-se na sua latência e não é nunca 

explorada na sua força ou intensidade pulsionais, como podia acontecer com a própria 

Skizzenbuch de Klee.  

O intervalo constitutivo do signo visual (funcionamento do mecanismo do 

complexo olho-memória e complementarmente memória-olho, em Joaquim Rodrigo)  

implicava-o numa discursividade que se manifestava como designação do próprio 

signo visual, promovendo uma efetiva reversibilidade da figura enquanto designação 

da opacidade discursiva de que Lyotard falava. Se para este a salvaguarda de uma 

experiência percetiva plenamente visual, na esteira de Maurice Merleau-Ponty, se 

constituía de particular relevância na sua crítica à pretensão estruturalista de submeter 

o visual ao linguístico, para Joaquim Rodrigo estes aspetos tornavam-se agora 

complementares e suplementares, depois da cisão da simultaneidade entre experiência 

percetiva e conhecimento que 1960 veio declarar. Não que um ilustrasse o outro mas 

o que a partir daqui se torna declarado é precisamente como no centro, quer da 

imagem, quer da discursividade implícita, se revela uma opacidade que encontra na 

sua reversibilidade um indecidível que põe em causa um sentido absoluto da imagem 

ou a sua estrita mimesis.  

O próprio afirmou que “após 60 eu quis contar nos meus quadros”244. A 

discursividade das suas pinturas remete então para factos do mundo, sumariados na 

designação do título. Embora estes constituam um campo diversificado de referências, 

uma convergência de problemáticas políticas então vividas torna-se notória. Pela 

complexidade destes acontecimentos o tradicional problema do contexto, enquanto 

somatório infinito das razões e dos factos que se lhe queiram atribuir pode colocar-se, 

todavia as pinturas iniciadas nesta fase não remetem para o contexto como a sua 

forma de totalidade explicativa. Esse seria o problema da arte realista que Joaquim 

Rodrigo desde cedo rejeitou. Se a produção de sentido não existe fora de um contexto, 

este não a esgota nem a determina em absoluto. Apesar da relevância histórica dos 

factos relatados, estes são muito mais o produto de uma extensão da pintura que os 

determina do que uma causa imediata da própria pintura. É na medida em que o 

material visual suscita relações com aspetos constitutivos de factos históricos e os 

articula numa composição pictórica com as suas características específicas que o 

                                                        
244 Conversa gravada de Joaquim Rodrigo com José-Augusto França, Fernando de Azevedo, José Blanc 

de Portugal e tal., 1965. Espólio do artista, MNAC – MC, Lisboa. 
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próprio contexto se manifesta determinado pela pintura. Nesta remissão e 

reversibilidade dos termos não existe a pretensão de vincular a pintura e o contexto a 

uma totalidade num processo determinista. Como referem Mieke Bal e Norman 

Bryson, “neste tipo de casos, elementos do texto visual migram do texto para o 

contexto e vice versa, mas o reconhecimento desta circulação é evitado pelo corte 

primordial texto – barra – contexto. A operação da barra consiste na criação do que, 

para a semiótica, é uma clivagem fantasmática entre texto e contexto, seguido de um 

estranho e igual desenho de ambos os lados que estavam separados. (...) De um ponto 

de vista, como defendeu Derrida, este corte é precisamente a operação que estabelece 

o estético como uma ordem específica do discurso” 245. Na medida em que a obra é 

constituída por signos, que se referem à singularidade de um acontecimento, 

contrariamente a este os signos são iterativos e sujeitos a repetição. No caso das 

pinturas que Joaquim Rodrigo inicia com Sufrágio, 1960, e se prolongam até 1ºM, 

1964, estas não se referem necessariamente a acontecimentos testemunhados em 

direto pelo artista, mas a discursos sobre os acontecimentos políticos, prolongando 

assim a iteração dos signos, quer num movimento de convergência relativamente à 

sua pintura, quer a partir dela produzindo significações que divergem nas suas 

repetições. Por isso estas pinturas, por vezes, surgem como narrativas que se 

desenvolvem a partir de outras sem imagens ou apenas a partir de fragmentos delas, 

como adiante veremos, e que nessa opacidade as reorganizam visualmente.  

 As suas pinturas, a partir daqui, não são produtos específicos de uma 

atividade estética que ao conquistar a sua autonomia com a abstração e reclamar uma 

coextensividade ao mundo procurava alterar a experiência dos objetos submetidos à 

ordem ideológica dominante ou à razão instrumental por meio de uma negatividade 

crítica, como propunha Theodor W. Adorno e que ocorreu com as práticas 

vanguardistas e com o concretismo, em particular. A discursividade que agora 

emergia articulava-se com uma teia de discursos e relatos sobre o mundo cujos signos 

se manifestavam a partir desse fundo, como um palimpsesto do presente histórico, 

que a experiência da memória — e já vimos como o signo para Joaquim Rodrigo é 

produzido pela relação da interação entre o olhar e a memória — vinha reclamar 

sobre o anterior paradigma modernista de uma visualidade pura e simultânea à sua 

                                                        
245 BAL, Mieke e BRYSON, Norman — “Semiotics and Art History” in The Art Bulletin. Vol. 73, Nº 2 

(Jun., 1991), p. 179. 
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ordem cognitiva. Esta dimensão mnemónica e narrativa, proscrita pelo modernismo, 

era agora retomada com uma profícua série de pinturas, que se sucedia a Sufrágio. SA 

– Estação, A, G, C, S. M., “19 S” (Pesadelos), M. L., entre outros, todos realizados 

em 1961, com os seus títulos crípticos, articulam-se com episódios históricos do seu 

presente. A pintura de Joaquim Rodrigo manifestava um projeto estético suscetível de 

articulação com os processos políticos emancipadores do colonialismo europeu, 

oriundos de uma cultura referencial para o modernismo e que até aí tinha sido 

apropriada por este no quadro das suas possibilidades transformadoras do domínio 

estético mas politicamente neutralizadas. A descontextualização a que o modernismo 

havia submetido as formas importadas de outras culturas, como as africanas, 

reproduziam o processo amnésico com que a cultura moderna ocidental se construiu e 

acabaram por contribuir para a fetichização da produção cultural no quadro de um 

capitalismo avançado. 

 

 

 

Testemunhos da pintura de uma década política 

 

Se descodificarmos os títulos crípticos referidos nestas pinturas, S. A.- 

Estação, de 1961, opera através de elementos metonímicos um discurso sobre um 

facto político de 1958, que se relaciona com o de Sufrágio, e que foi a chegada do 

general Humberto Delgado à estação ferroviária de Santa Apolónia, depois de uma 

campanha eleitoral no Porto que reuniu grandes multidões e fez o regime temer pelo 

seu destino nas urnas. A receção em Lisboa foi violentamente reprimida pela polícia e 

é mesmo possível relacionar alguns signos desta pintura, como sejam o cavalo no 

canto superior direito da pintura, a estrutura suástica com um capacete colocada 

abaixo daquela ou a figura com os braços erguidos, com imagens publicadas na 

imprensa a propósito do acontecimento referido, nomeadamente a fotografia que 

apresenta um guarda republicano montado a cavalo, em primeiro plano, empunhando 

uma espada de forma agressiva para o carro onde o general Humberto Delgado com 

os seus apoiantes sai da estação de Santa Apolónia. Se a pintura parece constituída 

por elementos abstratos, estes como tal não são apenas reconvertidos através de um 

contexto, que lhes dá outra possível leitura, antes parecem cifrar o trabalho da 

referencialidade para que apontam. O mesmo acontece com o título. De resto a 
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transformação em signos destas formas abstratas só se torna efetiva quando 

confrontada com a imagem que a pintura parece comentar, sem aquela a opacidade da 

linguagem sobrepõe-se, apesar de algumas formas se revelarem vagamente 

antropomorfizadas. Esta pintura constitui ainda um primeiro encontro com a pintura 

quioca246 da Lunda, em Angola, manifestada pelo cromatismo e sobretudo pelo 

recurso a alguns signos de um código narrativo utilizado em certo tipo de pinturas, 

nomeadamente os diagramas-à-volta-de-pontos247. A deriva entre perceção visual e 

memória, mais a sua produção através do signo visual, realiza estas codificações dos 

elementos nucleares, que se dispõem pela superfície da pintura. Se a memória havia 

sido integrada como valor pictórico, capaz de operar a relação da pintura com o 

mundo, a partir de S. A.- Estação é também um produtor de testemunho.  

 

 

 

Modernismo e colonialismo 

 

A., 1961, segue de perto o esquema composicional de S. A. Estação, 

estruturado num sistema de ordenadas e abcissas que define um igual afastamento dos 

limites da pintura para os diversos elementos. O esquema cromático é semelhante à 

anterior, embora mais escuro. Cada signo surge declaradamente como o resultado das 

operações da linha, a partir da articulação de formas básicas como o triângulo, o 

quadrilátero e o círculo que produz a figura num não-lugar que é o fundo. Este é 

definido por um plano homogéneo constituído por todas as cores que preenchem os 

signos e neste sentido mais que um não-lugar — tal como já acontecia com as 

abstrações do ano anterior (Heliópolis, Alfarrobeira I e II, Baile ou Cisterna) — é um 

não-fundo suscetível de atualização na figura. É possível aparentar estas figuras com 

uma imagem vaga da escultura africana, especialmente aquelas representações que 

reduzem a forma humana a uma cabeça unida às pernas. Também o cromatismo 

                                                        
246 Tchokwei é também uma outra designação para este povo que se instalou nos territórios da Lunda 

desde o século XVII e teve com os lundas diversos conflitos, acabando por ocupar diversas faixas no 

leste de Angola e do Congo que mediavam diferentes territórios dos lundas. Cf. REDINHA, José, 

“Aspetos da vida social e económica dos Quiocos”.  
247 REDINHA, José — Paredes Pintadas da Lunda. Lisboa: Companhia de Diamantes de Angola 

(Diamang), 1953, p. 15. 
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reforça este aspeto. A disposição horizontal destas figuras de guerreiros, conota-as 

com a sua morte. A ideia de catástrofe é ampliada pela espada vermelha caída na 

horizontal ou pelo automóvel posicionado na vertical. O acontecimento a que se 

refere este A não foi certamente presenciado por Joaquim Rodrigo, esta pintura 

trabalha sobre a memória das imagens escassas e da informação condicionada que os 

meios de comunicação transmitiam sobre o início da guerra colonial em África. A de 

África é o testemunho da emergência de novas identidades históricas, a que esta 

pintura dava imagem. Na sequência desta pintura, Joaquim Rodrigo realizará uma 

série relativa à questão colonial e África torna-se aqui lugar de uma cultura que 

suscita um diálogo com a sua pintura sob o ponto vista estético e também numa 

perspetiva política. 

S. M. foi sem dúvida um marco capital desta fase da obra de Joaquim Rodrigo 

e também da arte portuguesa deste período, no entanto é a única que não revela, em 

termos formais, uma relação com a pintura africana dos quiocos que então terá 

começado a interessá-lo. A pintura auferiu de uma grande receção crítica não só na 

época mas no curso dos anos até ao presente. Uma vez mais um título cifrado 

composto pelas iniciais do nome do paquete de cruzeiro Santa Maria e que foi objeto 

de sequestro pelo capitão Henrique Galvão em janeiro de 1961, quando realizava uma 

viagem turística pelo Atlântico Sul. A ação levada a cabo procurava alertar a 

comunidade internacional, até aí pouco interessada, para a grave situação colonial e 

política de Portugal que violava os acordos dos estados membro da ONU. Como 

notou Rui Mário Gonçalves “para chamar a atenção dela, haveria que oferecer-lhe 

alguma coisa que fosse ao encontro de uma sua necessidade, enquanto indústria da 

comunicação de massas: o sensacionalismo. Foi essa a artimanha de Henrique 

Galvão, assaltando em 1961 o paquete Santa-Maria, declarando espaço português 

independente do governo”248. A aviação dos EUA interferiu, solicitada por Oliveira 

Salazar e Henrique Galvão e os seus companheiros obtiveram exílio no Brasil. Em 

Portugal a informação censurada era escassa e efabulava-se que este desceria de pára-

quedas no Alentejo com armas. O episódio saldou-se por uma das mais cómicas 

derrotas políticas e diplomáticas do ditador, já que Portugal estava sob a observação 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas por desrespeitar o princípio não 

                                                        
248 GONÇALVES, Rui Mário — “Recordando os anos sessenta” in anos 60, anos de rutura (cat. exp.). 

Lisboa: Livros Horizonte, Lisboa 94, 1994, s/ nº p.. 
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colonial da ONU (Cap. XI, art. 73 da Carta) que obrigava os países signatários a 

“promoção de governo próprio” nos territórios não-autónomos sob a sua 

administração. O efeito sobre a comunidade internacional acabou por ser pleno. S. M. 

traça a narrativa do episódio e das suas fabulações com significativa economia de 

signos colhidos nas informações jornalísticas, como sejam as iniciais TS do avião 

norte-americano, situação também documentada fotograficamente na imprensa 

nacional, ou referidos em boatos como os paraquedistas descendo com armas para 

fazer a revolução que tardava. A relação entre as iniciais do avião sobrepostas às do 

paquete, no lado direito da pintura, definem em termos visuais a relação que estes 

signos verbais estabelecem no curso da ação. Mais em baixo o X no quadrado de uma 

grelha define esquematicamente esta relação como um jogo e a respetiva “marcação 

de peças no tabuleiro”, transformando a usual expressão verbal numa imagem. O 

documental e o ficcional misturavam-se numa teia de signos. A pintura volta ao 

cromatismo baseado nas cores primárias, suspensas desde 1959, e alterado pela teoria 

das cores férteis. Todavia a sua prática sofre diversas interrupções até 1963, à 

semelhança de Joaquín Torres-García, cuja paleta oscila entre semelhantes esquemas. 

Os signos são inscritos sobre um fundo esverdeado e movimentado pelo esfregaço da 

pincelada, que ao deixar transparecer o branco da tela ganha luminosidade e que pode 

significar também o oceano. A bidimensionalidade é absoluta em cada signo, pelo que 

são desenhados em alçado, planta ou corte, apesar da diferença de escala entre estes 

no conjunto. Esta diferença define uma hierarquia na economia da narrativa, pelo que 

os signos do paquete e da cabeça de Henrique Galvão ocupam o centro da pintura e os 

adjacentes as áreas laterais. Muitas das suas formas revelam um geometrismo latente 

ou intuitivo mas que para o ser recusa o próprio rigor de forma a introduzir neste um 

desvio singular. Se para Joaquín Torres-García o processo de relação com a geometria 

e os arquétipos se fazia através de uma transposição do sensível para o inteligível, em 

Joaquim Rodrigo essa dialética ascendente não ocorre, antes privilegia o desvio e a 

marca de diferença e singularidade por este construída. Também a composição é 

estruturada por uma grelha irregular ora latente, ora presente através de umas linhas 

que se abstratizam e ligam diferentes signos. Estes assumem definitivamente uma 

conotação ideográfica e a sua relação estrutura uma dimensão narrativa declarada. A 

pintura torna-se um lugar de inscrição do mundo e dos seus acontecimentos, agora 

apropriados como manifestação contingente da sua linguagem que traz para o campo 

da prática artística um testemunho.  
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M. L. organiza a sua paleta a partir das cores férteis para inscrever na sua 

narrativa o assassinato de Patrice Lumumba, líder do movimento de libertação do 

Congo e o seu primeiro presidente após a pretensa descolonização belga. Através de 

cinco signos é indiciado o crime e o significado da luta de Lumumba. Ao centro o 

retrato do próprio e em seu redor as circunstâncias. Sobre a sua cabeça a lira que 

alude à sua atividade de poeta, ao lado a mulher chora e reclama o corpo do marido 

que lhe foi escondido por muito tempo. Do outro lado do retrato está inscrito o 

automóvel invertido, que serviu para simular o acidente escondendo o seu assassinato, 

quando este tentava chegar à província do Kasaï, junto dos seus partidários, em baixo 

as mãos dadas entre africanos e europeus por que Lumumba lutou. As figuras seguem 

um esquematismo próximo de A, só que o anterior anonimato deu lugar ao retrato e à 

precisão dos elementos de uma narrativa concreta. Esta, dada por cinco signos, 

manifesta uma economia extrema na complexidade dos acontecimentos narrados 

relativos à história política e declara-se como a revisão crítica da informação então 

apresentada na imprensa. As fontes iconográficas relativas à representação de Pauline 

Opango, mulher de Lumumba, ou do próprio, uma vez mais, têm origem nas 

fotografias publicadas na imprensa. Joaquim Rodrigo indexa no lugar da arte a 

representação de um episódio de um mártir da própria história de libertação do 

colonialismo e a representação de Pauline, enquanto testemunha excluída dos 

acontecimentos, inscreve a consciência da pintura como possibilidade da sua 

revelação.  

A consciência de um mundo oprimido pelo colonialismo e o racismo 

estende-se ao Caribe e Simón Caraballo articula visualmente o poema, também 

adaptado a uma cantiga popular, do poeta cubano Nicolás Guillén e publicado no seu 

livro Sóngoro Consongo de 1931. Nesta pintura são menos evidentes as referências 

geométricas e um expressionismo manifesto é experimentado na representação de 

Simón e do polícia, definidos pelas silhuetas, através de perfis angulosos e de 

alongamentos que no caso de Simón o fazem ocupar e exceder a totalidade da 

superfície da pictórica. A sobreposição do rosto e da mão, com os dedos abertos, 

contra uma superfície quadrangular branca vem definir um novo dramatismo dado por 

estes contrastes.  O corpo de Simón Caraballo, deitado a dormir/morto, tal como no 

poema (Yo/negro Simón Caraballo/ahora duermo en un portal;/ mi almohada está en 

un ladrillo, / mi cama en el suelo está ....) , e que preenche em toda a extensão a zona 

inferior da pintura, dobra uma perna, paralela ao lado direito da pintura como para 
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nela caber, enquanto a outra se desarticula para cima da cabeça do próprio, criando 

uma ambiguidade sobre o facto de Simón estar vivo ou morto. O polícia de pé, 

pintado de branco, contra uma reserva vermelha inverte o contraste, como se 

procedesse da luz para a escuridão secreta do seu ato (...el guardia/con su palo y su 

revólver, /y con el odio en la cara,/ porque ya te oyó cantare/ y te va a dar por la 

espalda,/ cantador de sones viejos,/ marido de tu guitarra...!) diante do cadáver que 

Simón que tomba morto (Llega un guardia de bigotes/ (....) — ¡Simón Caraballo, 

preso!//(Pero Simón no responde/ porque Simón está muerto)249. O fundo 

monocromático dá lugar a uma textura agitada pelos movimentos da pincelada e sobre 

o qual o nome de Simón C. é inscrito por sílabas, reforçando a marca da oralidade 

com que se articula a pintura e devolvendo a estas um valor visual que as articula com 

os outros elementos pictóricos de forma a produzir uma maior diversidade de códigos 

e a reforçar uma relação indexativa entre o visual e o verbal. O resultado, até pela sua 

expressividade, aproxima a pintura do graffiti ou vagamente da pintura do Die Brücke 

de Ludwig Kirchner, Karl Schmidt Rottluff ou Erich Heckel, daí que na década de 

1980, com a emergência de movimentos como os Novos Selvagens, que mimetizaram 

estas referências historicamente descontextualizadas e não lhes deram outra 

possibilidade de significação para o seu novo tempo que não fosse o de um novo 

estilo, Simón Caraballo e algumas outras pinturas de Joaquim Rodrigo possam ter 

sido valorizadas nessa perspetiva. Importa, todavia, esclarecer a diferença profunda 

que esta pintura estabelece com esse tipo de apropriações históricas simplistas. Se 

existe uma relação com a pintura alemã ela é projetada com outro processo de 

significação. A associação desta realiza-se com uma mnemónica cultural ampla de 

perfil crítico e compatível com os movimentos sociais, sobretudo no que respeita a 

denúncia dos modelos de organização social racistas. Também oportunamente José-

Augusto França alertou para a questão a propósito deste Simón Caraballo afirmando 

que “não é mais do que uma experiência de linguagem logo ultrapassada no seu 

próprio caminho, e jamais recordada, em tempos de equívocos alheios” 250.  Não 

deixa, contudo, de ser significativo como o particular construtivismo de Joaquim 

Rodrigo com estas pinturas vacila sobre outros territórios. Tratava-se, sem dúvida, de 

                                                        
249 GUILLÉN, Nicolas — Poemas. Ediciones PdA. Libros Digitales/Poesia, pp. 63 – 64. URL 

(http://edicionespda.blogspot.com ). 
250 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «pintar certo», p. 11.  
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mais um período de profundas transformações que a sua pintura experimentava e que 

posteriormente integrará de forma sistemática. Simón Caraballo foi enviado nesse ano 

ao IV Salão de Arte Moderna da SNBA. Apenas Rui Mário Gonçalves a referiu na 

sua crítica atenta às profundas alterações que a pintura de Joaquim Rodrigo propunha. 

A outra pintura, realizada imediatamente antes e que melhor se articula com 

esta ordem de experiências será “19 S” (Pesadelos), 1961.  A data pressuposta no 

título, 19 de setembro, foi a da nomeação de um novo comité — o Comité dos Sete — 

pela ONU para investigar se Portugal cumpria a Declaração Anticolonialista e as 

obrigações decorrentes do capítulo XI da Carta (Declaração relativa a territórios não 

autónomos), depois de contínuas recusas do governo de Salazar e de um novo 

processo de mitigação da situação gerido pelo novo ministro do ultramar, Adriano 

Moreira, quando a guerra com Angola havia tido início nesse mesmo ano e a União 

Indiana invade as cidades de Goa, Damão e Diu. Sobre o fundo monocromático 

castanho e muito homogéneo são inscritas de forma grafitada uma série de figuras, 

letras e sinais que se articulam de forma declaradamente agressiva construindo uma 

cena de guerra. As figuras são decepadas ou reduzidas a fragmentos e, apresentadas 

de perfil, suscitam contínuos encontros e desencontros criando uma vasta teia de 

direções e tensões pela superfície. A organização a partir de uma grelha subjacente 

desapareceu para dar lugar a uma gestualidade expressiva e pouco controlada. Cada 

signo é construído a partir de uma declarada dureza e angulosidade do traço. No seu 

conjunto ocupam a totalidade da própria superfície. A mistura de códigos torna-se 

mais evidente através da dispersão das letras e números que constituem o título da 

pintura a par de outros signos imagéticos. A fragmentação do corpo da palavra vai a 

par com a das imagens que aparecem mutiladas e a perceção da sua totalidade só se 

torna possível com o deambular pelos muitos fragmentos que revelam o próprio 

significado do título pesadelos.  O fragmento do signo verbal pode complexificar-se e 

produzir novos significados, como acontece com o e inscrito num signo visual, que 

representa um perfil negro e a ele ligado por uma corrente, tornando-se a inicial de 

outra palavra: escravatura. Os textos pictórico e verbal implicam-se assim na sua 

reversibilidade, na medida em que um explicita o outro como diferentes ordens do 

sentido que coexistem no mesmo plano da pintura engendrando diferentes 

organizações para o sentido. Não existe uma hierarquia entre ambos já que, por um 

lado, através do texto verbal emergem as figuras que o deslocam para novos sentidos 

e, por outro lado, as figuras não estão cingidas à representação do verbal mas 
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transformam-se numa encenação da matriz fantasmática referida por Lyotard e que 

aqui é o próprio trauma da guerra. O amarelo luminoso ou o branco puro em 

contrastes com o preto contribuem em termos cromáticos para dar uma agressividade 

que o desenho e a composição definem. É possível encontrar em “19 S”(Pesadelos) 

um manifesto de denúncia do crime histórico que foi o colonialismo, como afirmámos 

em “Tempo e Inscrição”, “o pathos desta pintura pode defini-la como um manifesto, 

como outros de outros artistas, de idêntica violência, que fizeram história na pintura 

ocidental. Importante será constatar que qualquer dimensão épica foi rasurada. A teia 

de causas, efeitos e razões conducente a uma ideologia da história não determina o 

pathos que anima a obra. É a figura do acontecer na sua singularidade, que inscreve o 

seu absurdo na ordem memorial inerente à pintura”251. 

Neste ano de 1961 interessa-se pelo livro de José Redinha, Paredes pintadas 

da Lunda, publicado em 1952 e recenseado por José-Augusto França no ano seguinte. 

Terá sido mesmo este quem lhe terá emprestado o livro que a partir do final desta 

década constituirá a maior referência da sua pintura. Um aspeto extremamente 

relevante e diferente da maioria de outras situações reside no facto da relação que 

Joaquim Rodrigo estabelece com a pintura africana, a partir deste ano, estar 

simultânea e intrinsecamente ligada a uma consciência da realidade política que 

envolve colonizador e colonizado. Contrariamente às aproximações modernistas o seu 

interesse pela pintura dos quiocos da Lunda não ocorre como um simples processo de 

colonização cultural, em que o outro se posiciona passivamente como fornecedor de 

matéria prima para a transformação que a arte moderna opera. A narrativa política 

introduz uma diferença que importa analisar até pelo papel pioneiro que revela. As 

referências da pintura dos quiocos de Angola que se começam a revelar não ocorrem 

como um obscurecimento das suas referências históricas, tendo em vista o efeito de 

uma nova morfologia, mas como um diálogo conceitual entre dois sistemas de 

pintura, sobretudo, nesta fase, no que respeita a cor e os processos narrativos. É certo 

que através deste diálogo a sua pintura constrói uma diferença no seio do seu próprio 

sistema de produção portadora de uma diferença específica, que se reverte num valor 

acrescentado no contexto das práticas artísticas ocidentais, tal como ocorrera com a 

relação do modernismo com a arte de outras culturas. No entanto estas relações são 

                                                        
251 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, pp. 45 – 46.  
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complexas e têm pressupostos em cada tempo histórico muito diversos de outro que 

os pode reificar ou interrogar de novo. De facto, nos primórdios do século XX, a 

relação do modernismo com a arte de outras culturas, como vimos, teve também um 

papel crítico relativamente ao etnocentrismo em que a cultura ocidental assentava. 

Pelo que, seguindo Susan Hiller, importa fazer uma distinção entre os sentidos de que 

se revestem as relações que ocorreram “quando os artistas europeus começaram a 

desenvolver uma prática de desenho a partir de modelos etnográficos, utilizando esses 

objetos exóticos como uma espécie de alvará, «uma primeira sessão de julgamento da 

racionalidade, da beleza, dos padrões do Ocidente»” foi então tornada possível, o que 

é distinto da “tradição primitivista na arte contemporânea [que] funciona como um 

espelho distorcido onde as distantes imagens do ‘outro’ aparecem como um conjunto 

de sonhos, fantasias, mitos e estereótipos, algumas tendências emergentes parecem-

me interrogar ou relativizar os termos básicos envolvidos neste processo através do 

qual o ‘próprio’ Ocidente tem sido construído” 252. De facto, a aproximação da pintura 

de Joaquim Rodrigo à dos quiocos da Lunda, que nestes anos se começa a manifestar, 

ocorre no quadro de uma genealogia que se constrói contra o afastamento mitificador 

de uma cultura definitivamente arredada e exótica, no entanto o seu sentido não 

descarta o favorecimento da leitura que realiza com uma direção única em busca de 

uma afinidade universal — as cores férteis da pintura eterna. Por outro lado, a 

irrupção da alteridade cultural que as suas pinturas passam a manifestar, atacando a 

familiaridade dos códigos de representação, produz um jogo de similaridades e 

diferenças que trazem para a pintura elementos que proclamam um estranhamento 

relativamente a um contexto cultural, resistindo assim à absorção por parte de um 

contexto cultural e que redundaria numa mera projeção desse mesmo contexto. Este 

modelo de integração de alguns signos e códigos de outra cultura, que estas pinturas 

apenas sugerem, quando comparadas com as que realizará a partir de 1969, evita pela 

sua fragmentação uma representação unificada e orgânica dessa mesma alteridade. A 

copresença dos diferentes códigos que a sua pintura exibirá torna clara os processos 

construtivos das diferenças reunidas.  

James Clifford num famoso ensaio — “On Etnographic Surrealism” — afirma 

que “uma prática surrealista etnográfica, por contraste, ataca o familiar, provoca a 

                                                        
252 HILLER, Susan — The Myth of Primitivism. Perspetives on art. London, New York: Routledge, 

1991, pp. 2-3. (O sublinhado é nosso). 
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irrupção da alteridade — o inesperado”253. Esta prática, característica da modernidade 

global, consiste segundo Clifford na introdução do mecanismo da colagem 

amplamente trabalhado pelo dadaísmo e pelo surrealismo e que pode ser um útil 

paradigma a convocar para o efeito. A colagem ao pressupor realidades culturais 

distintas cortadas do seu contexto e forçadas a uma proximidade chocante está 

presente em muita etnografia. Este “momento surrealista na etnografia é aquele em 

que a possibilidade de comparação existe numa tensão não mediada com uma pura 

incongruência”254. A colagem traz para a prática etnográfica a possibilidade de resistir 

ao retrato de uma outra cultura enquanto um todo orgânico e unificado submetido a 

um discurso explicativo e contínuo. Esta prática dá assim lugar a outras vozes que não 

a do etnógrafo e a aspetos não integrados reveladores da realidade construtiva do 

próprio conhecimento. De facto, em Joaquim Rodrigo a coexistência de diferentes 

códigos de representação oriundos de diferentes culturas, desde S. A. – Estação, com 

a planta do largo de Santa Apolónia preenchida por círculos brancos — este, um 

processo recorrente de representação de uma multidão na cultura dos quiocos da 

Lunda; o outro, familiar à cultura europeia — proporcionam uma situação semelhante 

à procurada por James Clifford, na medida em que funcionam como essa tensão não 

mediada e incongruente. Todas estas pinturas relativas aos conflitos coloniais e à 

emergência das independências de novos países africanos são reveladoras de uma 

aproximação que não totaliza uma imagem do outro mas reside na aproximação de 

duas realidades remotas que constituem a própria imagem255.  

A relação de Joaquim Rodrigo com a pintura de outras culturas não-ocidentais 

surge no final do quadro de uma relação estabelecida pelo Modernismo e no início de 

um outro paradigma, que só alguns anos mais tarde viria a assumir uma mais 

declarada consciência crítica relativamente ao paralelo suscetível de se estabelecer 

entre o “mito do primitivismo” da arte moderna e o problema do imperialismo. 

Curiosamente no espólio de Joaquim Rodrigo encontra-se uma comunicação 

datilografada que foi apresentada por Kenneth Coutts-Smith, em Lisboa, no congresso 

                                                        
253 CLIFFORD, James — The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, 

and Art. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press, 1988, p. 145. 
254 Idem, p. 146. 
255 Não deixa de ser curioso e extremamente pertinente a aproximação que James Clifford faz ao 

surrealismo, já que André Breton, nos Manifestos do Surrealismo, definia a imagem a partir desta ideia 

de duas realidades remotas aproximadas e que se filiava no entendimento de Pierre Reverdy. 
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da A.I.C.A., no ano de 1976, intitulada Some general observations on the problem of 

cultural colonialism. Embora este documento seja muito posterior a estas pinturas de 

Joaquim Rodrigo, o facto dele o ter guardado denota um declarado interesse por esta 

problemática. Trata-se de um documento histórico, porquanto procura levantar este 

problema no domínio mais específico das artes plásticas, já que até aí a reflexão pós-

colonial neste campo era ainda escassa256 e, por outro lado, exerceu significativa 

influência nos discursos posteriores sobre este problema. A distância temporal de uma 

década e meia relativamente à produção de Joaquim Rodrigo sobre estas questões 

apenas releva a importância incontornável destas pinturas num plano histórico 

internacional. Nesta comunicação o autor começa por criticar a assunção de que os 

valores plásticos possam representar e incorporar valores básicos e verdades 

fundamentais que existiriam fora da história, das mudanças sociais, como se fossem 

externas à realidade política e económica. Esta pretensão manifesta-se na cultura 

erudita, circunscrita à experiência cultural europeia entendida como uma 

homogeneidade universalista. Para Kenneth Coutts-Smith estes dois fenómenos — a 

noção da arte como realidade extra-histórica e o eurocentrismo com que a cultura é 

entendida — não estão só numa relação recíproca como são dependentes um do outro. 

A dinâmica cultural não só produz o fluido de identificações de uma identidade 

coletiva de uma sociedade, como também procura fixar os conceitos que suportam os 

interesses dominantes de uma minoria dentro dessa sociedade, enquanto posição de 

classe definida pelo gosto. A centralidade que o estilo ocupa na discursividade sobre 

as artes reenvia para o passado da própria arte em vez de o fazer para a experiência 

histórica. Como não é possível separar historicamente o desenvolvimento da 

consciência burguesa do desenvolvimento do colonialismo ou socialmente, o sistema 

de valores burguês das assunções racistas e imperialistas de superioridade, o 

colonialismo cultural e a apropriação de classe são por isso interdependentes. O autor 

traça um panorama da história da arte ocidental que  demonstra a inter-relação destes 

aspetos. As assunções da arte moderna são assim tidas como fundamentalmente 

eurocêntricas e circunscritas a uma mundividência da classe dominante do mundo 

capitalista. Kenneth Coutts-Smith conclui que os desenvolvimentos artísticos foram 

vítimas do mito da natureza metafísica e absoluta da sua prática, pelo que os seus 

produtos e ações foram usados para justificar o próprio imperialismo do qual esta 

                                                        
256 Este ensaio dá início à antologia já citada organizada por Susan Hiller. 



 190 

estrutura ainda depende. Se numa perspetiva genérica o problema suscitado era 

relevante pela crítica materialista a um idealismo universalista dominante da cultura 

europeia e do modernismo, o facto é que a complexidade que este encerra nas suas 

relações com outras culturas pressupõe uma maior diversidade de pontos de vista. O 

modernismo teve diversas aproximações que se foram diferenciando no curso do seu 

desenvolvimento. De facto, se o “impulso primitivista” analisado por Robert 

Goldwater era constitutivo do próprio modernismo e este se afirmava como uma 

possibilidade crítica ao racionalismo eurocêntrico, em muito se distanciava já do 

exotismo para o qual o lugar do outro cultural era relegado pelo romantismo ou 

mesmo pelo pós-impressionismo. O interesse de Paul Klee por estes aspetos, já 

anteriormente referido, e que ocorre depois da vaga de fascínios pela “arte negra” de 

Vlaminck, Picasso e companheiros operou uma nova configuração nesta relação. De 

uma relação morfológica que preservava o outro cultural como um todo, que 

representava uma resistência por uma anterioridade primieva e sobrevivia 

mirificamente ao império da razão — aqui se insinuava a projeção que estes primeiros 

modernistas operavam sobre o outro cultural —, a atenção deslocava-se então com 

Klee para os aspetos estruturais da linguagem. Neste sentido, um diálogo mais efetivo 

tornava-se possível, no entanto a ideia de um visionarismo que era associada ao 

“primitivismo” construía novo efeito projetivo. E a associação à arte infantil ou à dos 

doentes mentais acabava por encerrar as circunstâncias específicas propiciadoras de 

um diálogo num quadro genérico definido pelas exclusões da cultura ocidental e 

erradamente entendido como inocência da visão.   

Com Joaquín Torres-García, aquando do seu regresso da Europa ao Uruguai, 

em 1934, um novo capítulo se estabelece. A integração que realiza da imagética 

simbólica e abstrata das culturas indígenas sul-americanas com a linguagem 

construtivista — que como já vimos gerou uma crescente e insanável diferença do seu 

trabalho relativamente aos seus pares europeus — produzia agora um processo de 

leitura e tradução de aspetos particulares de diferentes culturas e que Torres-García 

relacionava sob a égide do seu universalismo construtivo. A consciência de uma 

mutação de pontos de vista entre culturas que a sua obra e vida experimentara teve 

uma expressão mais declarada com a famosa conferência de 1935 “ La Escuela del 

Sur” onde defendeu uma reclamação por parte da arte sul-americana da apropriação 

da arte moderna ocidental: “se disse Escola do Sul é porque na realidade o nosso 

Norte é o Sul. Só deve existir norte para nós por oposição ao nosso Sul... assim 



 191 

poderemos ter uma ideia clara da nossa posição e não como o pretende o resto do 

mundo”257.  Neste entendimento se esboçava um processo mais complexo de 

apropriação do impróprio e de declarada tradução cultural que quebrava o 

unilateralismo das perspetivas anteriores. Restava ainda um fundo metafísico suposto 

numa reconciliação universalista de culturas, no entanto como afirma Margit Rowell, 

“se as artes índias indígenas, (...) o interessaram inicialmente pelo seu simbolismo 

universal, espiritual e valores formais, agora [1935] elas correspondiam a uma 

necessidade urgente”258.  

A obra de Joaquim Rodrigo em 1961 parece deslocar novamente algumas 

destas perspetivas a partir das quais também ela se constrói. Desde logo a pintura dos 

quiocos afasta-se de qualquer pretensão religiosa e consiste numa prática 

contemporânea da própria comunidade. A sua dimensão narrativa e mnemónica 

reporta-se à vida quotidiana, no entanto é efémera pois o pigmento aplicado em 

paredes não integra fixantes, pelo que quando aquelas são expostas à chuva 

desaparecem. Não existe assim qualquer entendimento por parte de Joaquim Rodrigo 

de uma característica salvífica ou miraculosa associada à prática artística dos quiocos. 

Apenas a questão do princípio das quatro cores supõe o seu universalismo metafísico. 

A proximidade gerada por esta afinidade 259 não impede a consideração do processo 

histórico vivido pelo outro e a representação de questões políticas por ele 

experimentadas no quadro da relação das duas culturas. A relação que a sua pintura 

estabelece com a dos quiocos constitui um testemunho contra o silenciamento 

imposto pelo contexto político do seu lugar de enunciação e simultaneamente o 

entendimento daquela como uma entidade submetida a um processo colonial de 

dominação pelo mundo ocidental. A reclamação da afinidade faz-se aqui como 

testemunho do conflito no plano político abrindo a possibilidade para um diálogo que 

                                                        
257 Citado por RAMIREZ, Mari Carmen (ed.) — El Taller Torres-García: The School of the South and 

its Legacy. Austin: University of Texas, 1992, pp. 7 – 8. 
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não reduz o outro a uma projeção do próprio. É assim evidente que nestas pinturas 

está implícita uma crítica ao próprio “mito do primitivismo”, na medida em que existe 

uma declarada crítica às relações de poder entre as culturas envolvidas e as 

referências à pintura quioca não estão relegadas para um passado imemorial mas para 

a sua modernidade. A afinidade não constitui um diálogo unidirecional de 

apropriação destinado a revitalizar a instituição da arte no ocidente, mas inscreve o 

quadro político onde os empréstimos culturais se efetuam. Como afirma Guy Brett, a 

“apropriação, relativamente à evolução das formas de arte, é seguramente um 

processo universal, uma dialética de encontros demasiado numerosos e complexos 

para os descrever. É praticamente, pela sua natureza não oficial e impura, aberta ao 

acaso dos encontros e às más interpretações, um paradigma de vitalidade! A 

apropriação torna-se um problema político e ético por causa das suas ligações com as 

realidades concretas e contemporâneas do poder”260.  

James Clifford alerta para o facto que o termo afinidade, tal como ele foi 

entendido na já referida exposição ‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the 

Tribal and the Modern, “sugere uma profunda ou mais natural relação do que a mera 

semelhança ou justaposição. Conota uma qualidade ou essência comuns unindo o 

tribal ao moderno”. Neste sentido, o modernismo assume a configuração de “uma 

busca dos ‘princípios fundadores’ que transcendem a cultura, a política e a história. 

Sob este generoso chapéu de chuva o tribal é moderno e o moderno mais rico, mais 

diversamente humano” 261. Existe no entanto um aspeto em que esta leitura baseada 

numa alegoria do parentesco, que espreita como vimos os mais diversos 

posicionamentos modernistas, assola o próprio entendimento de uma razão universal 

fundadora da teoria da cor de Joaquim Rodrigo. Embora o diálogo que a sua obra 

trava com outras culturas tenha contribuído significativamente para desconstruir esse 

entendimento, ele emerge, talvez como um último reduto, na pretensão de uma 

universalidade fundadora que se manifesta enquanto desejo de colecionar a 

anterioridade do mundo, a ideia da pintura eterna. 

 M. L. e “19S” (Pesadelos) fecham o ano de 1961 e com eles a problemática 

colonial. As pinturas do ano seguinte prestam especial atenção à situação política 
                                                        
260 BRETT, Guy — “Unofficial versions” in HILLER, Susan (ed.) — The Myth of Primitivism. 

Perspetives on Art, p. 135. 
261 CLIFFORD, James — The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, 

and Art, pp. 190 – 191. 
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nacional e à resistência à ditadura e trazem para o campo da pintura a reclamação de 

uma discursividade como testemunho.      

 

 

   

O testemunho e a significação  

 

Benjamin Buchloh, no seu ensaio Lições de Memória e Quadros Históricos: A 

Arqueologia do Espetáculo de James Coleman, demonstra como a modernidade 

depois de Baudelaire e Manet assumiu uma declarada fratura entre o estético e o 

mnemónico. “A ordem para erradicar qualquer resquício do passado, a necessidade 

imperativa de ‘fazer novo’ e de se ser absolutamente ‘moderno’ permaneceu como 

clamor veemente desde o início das vanguardas até finais da década de 1960”262 e a 

narrativa histórica, enquanto convenção partilhada com as outras artes, tornou-se 

proscrita, pois que a simultaneidade da perceção e cognição pressupostas pela 

abstração procurava uma especificidade no modo de experienciar a pintura. Por isso, 

Buchloh entende que a exclusão das funções mnemónicas constituiu “um dos pré-

requisitos mais cruciais da modernidade visual, como a aniquilação de toda a 

memória da sua própria discursividade enquanto ficção visual”263. Se a partir desta 

década Joaquim Rodrigo inaugurava outros horizontes para a sua pintura, sustentados 

numa dimensão narrativa e reclamando uma função mnemónica, não se tratava de 

restaurar as tradicionais formas privilegiadas da experiência estética características de 

um passado pré-moderno, com as suas inevitáveis implicações reacionárias, 

sustentadas pelo gosto, senão mesmo posição de classe, mas de se empenhar 

radicalmente em transformar a memória numa das suas principais estratégias de 

confronto com o contexto político de supressão da informação sobre o processo 

histórico do final do colonialismo, que se vivia em termos nacionais e internacionais. 

A adoção de uma estratégia narrativa e mnemónica resistia à amnésia 

instrumentalizada do presente sobre si próprio e ao mirífico desígnio histórico 

nacional, instituída pelo quadro político-cultural fascista que precipitava o país, em 
                                                        
262 BUCHLOH, Benjamin H. D. — “Lições de Memória e Quadros Históricos: A Arqueologia do 

Espetáculo de James Coleman” in LAPA, Pedro (org), James Coleman. Lisboa: Museu do Chiado – 

Museu Nacional de Arte Contemporânea, 2004, p. 27. 
263 Idem, p. 29. 
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1960, em nova catástrofe — a guerra colonial. Esta estratégia mnemónica para a sua 

pintura estendia-se aos lugares onde as tensões históricas sinalizavam a emergência de 

uma profunda transformação política do mundo e que no quadro cultural português 

não tinha imagem nem muitas vezes nome. A sua representação trabalhava a 

constituição da emergência de novas identidades num mundo que atravessava um 

enorme processo político de descolonização. Por isso a recuperação de diferentes 

formas percetivas associadas a uma diferente experiência de construção de 

subjetividade, operadas por Joaquim Rodrigo, constituíam a insurgência do recurso 

mnemónico da sua pintura. As suas narrativas tinham como referência os próprios 

povos, os seus libertadores, os lugares onde a história ainda não tinha nome. A tarefa 

que Benjamin Buchloh hoje propõe aos artistas contemporâneos, a de levar a memória 

para “quem a representação cultural equivaleria ao início da constituição das 

identidades históricas emergentes e não a afirmação de valores e privilégios do 

passado, que seriam agora ressuscitados para reafirmar as bases em fuga da 

legitimação cultural que define as sociedades ocidentais” 264, tem talvez nestas 

pinturas uma remota efetuação. No entanto não deixa de ser extremamente complexo 

o papel que a memória desempenha na pintura de Joaquim Rodrigo, de diferimento 

constitutivo do próprio signo à função de mediador entre a perceção e a sua inscrição, 

de substância significante culturalmente definida a reclamação de um testemunho e 

posteriormente — a partir de 1969 — constituição de um arquivo de singularidades. 

O que as pinturas realizadas entre 1961 e 1964 propõem mais do que quaisquer outras 

é a reclamação de uma memória coletiva. 

No início desta dissertação foi referido que para Walter Benjamin a época 

moderna marcou o declínio do valor da “experiência transmitida” (Erfahrung) — 

enquanto perpetuação de um conhecimento entre gerações através de um exercício 

memorial — e a substituiu pela “experiência vivida” (Erlebnis) — característica do 

caos moderno que se furta aos mecanismos de transmissão da memória e a substituiu 

por informação, desapossando o sujeito da realização e da transmissão de uma 

experiência efetiva. Se o desenvolvimento da obra de Joaquim Rodrigo constituiu 

uma tentativa de construir uma experiência pura da pintura no quadro de uma 

                                                        
264 BUCHLOH, Benjamin H. D. — “Que faire?” in Texte zür Kunst, nº 81, março 2011, pp. 150 – 151. 
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clivagem entre o sujeito da experiência e o de conhecimento265, nesta fase a 

salvaguarda da subjetividade pressuposta na diferença entre ambos manifesta-se pela 

reclamação discursiva da sua pintura do que não pode ser visualizado ou dito. O 

exercício memorial que as suas pinturas operam realiza-se no quadro do declínio da 

experiência transmitida, numa época em que o mundo experimenta uma profunda 

revolução com a súbita emergência das independências no continente africano e 

simultaneamente num país onde a impossibilidade de qualquer discurso exterior ao 

dizível pelo seu regime colonialista era manifesta. Quando o arquivo destes eventos se 

constituía incerto, ameaçado e submetido ao apagamento, a questão da possibilidade 

de uma mnemónica e da sua relação com a história contemporânea, nesta época de 

transformações radicais, ganhava uma relevância maior no quadro da própria prática 

pictórica. Este exercício mnemónico deslocava-a para um outro quadro de 

interrogações cujo entendimento modernista não podia dar conta, estruturado que 

estava numa objetividade ideal, não-histórica, dos objetos geométricos. (De resto, foi 

com a introdução da significação e consequentemente da linguagem266, que a 

pretensão de uma teoria do conhecimento relativamente à subjetividade 

transcendental ruiu). Estas pinturas realizadas entre 1961 e 1964 surgem repletas de 

vestígios, restos, iniciais de nomes, desenhos esquemáticos ou grafitados que vêm 

interrogar os anteriores esquemas geométricos, cromáticos e composicionais, não 

como idealidades de uma gramática visual modernista, mas como deslocações 

articuladas por uma exterioridade. Esta articulação passa a definir um sistema de 

relações entre o interior e o exterior da pintura, entre o que esta enuncia e a 

potencialidade discursiva da própria pintura. No centro deste sistema de relações 

instala-se a figura do testemunho. Giorgio Agamben define-o como uma articulação 

“entre a potencialidade do discurso e a sua existência, entre a possibilidade e a 

impossibilidade do discurso”267. Neste sentido “prestar um testemunho é colocar-se na 

sua própria linguagem na posição daqueles que a perderam, (...) no exterior do 

arquivo e do corpus do que já foi dito”268. Assim esta articulação entre a linguagem e 

a sua existência pressupõe, segundo Agamben, a subjetividade como o que traz 
                                                        
265 Também a este título a já citada afirmação do artista relativa ao que designou de pintura eterna se 

afigura significativa neste processo. 
266 Questões implicadas e analisadas em “Uma geometria à mão levantada”, desta dissertação. 
267 AGAMBEN, Giorgio — Remnants of Auschwitz. New York: Zone Books, 1999, p. 144. 
268 Idem, p. 161. 
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possibilidade discursiva — testemunho — a uma impossibilidade. Trata-se mesmo de 

uma impossibilidade que se dá a si mesma existência através da possibilidade de 

discursar. Daí a contingência do testemunho. Se é na e pela linguagem que o homem 

se constitui como sujeito, a subjetividade é esta aptidão do sujeito se posicionar como 

sujeito de enunciação e enquanto tal apropriar uma linguagem e dizê-la. O problema 

da experiência como lugar originário remete então para a linguagem e a apropriação 

que dela faz o sujeito de enunciação e que, enquanto tal, se subjetiva. 

O que se torna extremamente curioso nesta reclamação testemunhal de 

Joaquim Rodrigo é que ela se dirige a uma injunção entre dois problemas distintos: 

um da modernidade ocidental e outro do contexto histórico fascista português. Se a 

primeira pressupunha uma destituição subjetiva diluída no conhecimento, a segunda 

definia um interdito discursivo. Ora esta nova pintura não só interrogava uma 

linguagem modernista para na sua apropriação fazê-la significar aquilo que lhe era 

impossível, como se relacionava com vestígios de um discurso político interdito para 

o constituir como testemunho. A pintura de Joaquim Rodrigo encontrava uma 

possibilidade para a construção de um projeto estruturado por uma subjetividade 

crítica compatível com os projetos de emancipação social que então emergiam. 

Kultur - 1962, na continuidade de SA – Estação, que inaugurou este ciclo, 

reporta-se a acontecimentos da vida política portuguesa. O fundo é obtido pela 

mistura homogénea das quatro cores e sobre ele são traçados de forma grafitada com 

vermelho, branco e preto os signos que constroem a narrativa. Apenas os brancos e os 

pretos definem o contorno destes, ficam o vermelho confinado ao preenchimento das 

áreas de alguns signos. A representação é a do Campus Universitário de Lisboa 

cercado pela polícia de choque por ocasião das greves estudantis que ocorreram em 

maio desse ano e que tiveram como desfecho a invasão pela polícia de choque, 

perante a decisão do movimento estudantil em prosseguir a greve em defesa dos seus 

direitos e a demissão do reitor. Um episódio, que só passados anos se tornou histórico, 

era então registado pela prática pictórica que ao reclamar uma condição testemunhal 

alargava o seu domínio de relação com o mundo e a diversidade de acontecimentos. A 

impossibilidade discursiva, quer das condições políticas da ditadura, quer do 

entendimento moderno da pintura era devolvida a si mesma de forma a gerar uma 

outra possibilidade reclamada como emergência discursiva e testemunho. A 

proximidade com a linguagem do graffiti e a inscrição de verbal do termo cultura em 

alemão (Kultur), historicamente indexada ao ano de 1962, alude às “repúblicas das 
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letras” do final do século XVIII alemão, que se constituíram como espaços 

alternativos à corte, onde os intelectuais procuraram um entendimento social 

específico legitimado nas realizações intelectuais, artísticas e científicas, através da 

língua do povo (Kultur) por oposição ao modo de vida cortesão (Zivilisation), na 

época importado de França. A atualização da “república das letras” que Joaquim 

Rodrigo opera é significativa da consciência da emergência dos movimentos da 

contracultura no mundo ocidental e da mudança de paradigma histórico-político que 

então estava em curso, não só com a descolonização de África mas também nos 

conflitos culturais e sociais. O testemunho e a atualização de uma possibilidade 

imprevisível do arquivo histórico definem a discursividade dos signos deste Kultur – 

1962. Uma ingenuidade dos meios de representação implica uma subtil ironia que 

exclui o dramatismo. Esta é consubstanciada nos perfis esquemáticos dos carros que 

entram dentro do campus universitário, delimitado por uma linha branca e preta que 

também define a planta deste, pelo carro com as mangueiras que atira jatos de água ou 

pela manifestação que é representada por uma circunferência cujo o interior está 

povoado de círculos castanhos e faz recurso a um outro sistema de codificação e que 

já ocorrera em S. A. – Estação e que tem origem no sistema quioco. O cartaz 

esquemático com um ponto de interrogação é também significativo desta confluência 

de diferentes códigos semióticos que começam a assolar a sua pintura. Os rostos 

quadrados dos guarda republicanos, fora do perímetro do campus universitário, são 

idênticos a outro que aparecia em S. M. e que se repetirá em 6H e 1ºM. Funcionam 

como o signo associado ao agente da repressão envolvido nas situações que estas 

pinturas narram. Os signos inscritos na superfície monocroma aparecem mais isolados 

do que nos exemplos anteriores e tanto esta pintura como Mondo Cane 2, ambas 

realizadas no final de 1962, prenunciam os desenvolvimentos da pintura de Joaquim 

Rodrigo a partir de 1969.  

Mondo Cane I e 6 H de 1963 ou 1º M, Quintais e Cacilhas de 1964 prolongam 

a organização dos elementos da pintura através de uma grelha mais ou menos regular, 

contrariamente a “19S” (Pesadelos) ou Kultur – 1962, que privilegiavam um fundo 

monocromo onde eram inscritos os diversos signos. No caso das pinturas de 1963, as 

três cores primárias são revisitadas pela última vez, daí em diante, como acontece 

com as de 1964, são fixadas definitivamente as quatro cores férteis. Em todas estas 

pinturas, independentemente do esquema cromático, é notória uma saturação da 

superfície a par da proximidade de um geometrismo elementar que as articula numa 
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grelha hesitante. Nestes desvios é procurada uma individualidade dos signos. Para 

Joaquín Torres-García para se “estabelecer o equilíbrio do quadro convém situar os 

pontos harmónicos como num sistema de contraponto. Explico-me: criar um 

desequilíbrio para imediatamente o restabelecer. Assim obteremos um funcionalismo 

dos planos do quadro (…). Agora se compreenderá a importância do plano ortogonal 

no ordenamento de uma obra. O facto de nos apoiarmos em elementos abstratos não 

quer dizer que a obra tenha de prescindir da figuração; a obra pode ser figurativa. Ao 

contrário, o não figurativo (vê-lo-emos mais adiante no neoplasticismo) limita-se 

apenas às figuras da geometria, sem chegar à forma e à expressão, deve ser excluído, 

tal como devemos excluir o seu antitético, ou seja, a imitação fotográfica” 269. 

Outro aspeto relevante é a simetria a que a composição de cada pintura está 

submetida, a par de um motivo central, como acontecia com S. M. ou M. L.. A 

centralidade do motivo e o topo da escala hierárquica das proporções que ocupa, a 

partir do qual se desenvolvem as relações de significação, tal como o cromatismo 

centrado nas cores primárias, está presente mas apenas até 1963. Assim se a 

perspetiva visual renascentista era substituída pelas proporções das figuras e respetiva 

hierarquia no quadro de uma narrativa, semelhante a uma pintura arcaica, tal podia 

coexistir com uma síntese cromática e uma grelha composicional modernista. Uma 

solução desta natureza era possível pela relação extrema e inusitada que os dados 

herdados do modernismo a par de outros oriundos de outras culturas e, sobretudo, de 

outros tempos históricos podiam efetivar na sequência do projeto de Joaquín Torres-

García. A fusão destes aspetos que a obra do pintor uruguaio pôde experimentar tem 

nestas pinturas de Joaquim Rodrigo a sua mais declarada aproximação.  

Ela reside principalmente na reconfiguração a que as estruturas modernistas 

mais privilegiadas são submetidas e à sua redefinição funcional fora das convenções 

então estipuladas. É muito provável que tal só tenha sido possível por ambos os 

artistas terem trabalhado com estes elementos modernistas e os terem exaurido. A 

utilização da grelha é talvez o melhor exemplo. Afirma Rosalind Krauss que “à 

medida que vamos tendo uma mais e mais alargada experiência da grelha, 

descobrimos que um dos seus aspetos mais modernistas reside na sua capacidade de 

servir como paradigma ou modelo do antievolucionismo, antinarrativo, 

                                                        
269 TORRES-GARCÍA, Joaquín — “La liberación del artista” in Universalismo Constructivo, p. 49. 
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antihistórico”270.  O uso que as pinturas de Torres-García e de Joaquim Rodrigo dão a 

este elemento alteram profundamente, ainda que de diferentes modos o seu sentido, 

suscitando dimensões narrativas, históricas ou no caso de Torres-García dialéticas.  

O Universalismo Construtivo de Torres-García havia então contribuído para 

fazer divergir muitas das convenções modernistas implicadas numa metalinguagem 

para um domínio onde era possível abrir a linguagem a uma discursividade dividida 

em três planos — expressivo, simbólico e abstrato —  operadores de uma síntese 

plenamente metafísica. Naturalmente que Joaquim Rodrigo não estava interessado 

numa reconquista da metafísica clássica e nas suas pinturas não existe esta dialética 

ascendente de matriz neoplatónica que Torres-García tanto prezava, no entanto o 

sistema deste revelava-se profundamente maleável e com uma enorme capacidade de 

integração dos mais diversos códigos. Estas pinturas, do início da década de 1960, 

partiam dos princípios de Torres-García para lhe descartar o platonismo declarado e 

se remeterem para uma experiência da própria linguagem enquanto o processo de 

significação. A singularidade que a linguagem destas pinturas significa não pressupõe 

um inefável, como em Torres-García e na tradição clássica da metafísica, mas algo 

que através do pleno uso do seu medium significa sem remissões ou um fundo 

negativo. Pese embora a proximidade de Torres-García, é um outro entendimento da 

significação do medium que Joaquim Rodrigo começava a desenvolver. O medium da 

pintura revelava-se como pura abertura dos signos a um processo de significação. E 

na medida em que a linguagem pictórica podia ser trabalhada nos limites da sua 

significação ela proporcionava uma relação direta com a experiência, não se 

entendendo esta como uma consciência prévia ou uma realidade psicológica, mas 

como este processo de apropriação do medium e de produção de significação. Esta 

abertura do medium à significação como processo de relação com a exterioridade do 

mundo e as suas contingências veio possibilitar a reclamação testemunhal que a 

pintura de Joaquim Rodrigo manifestava agora através da memória de um filme como 

Mondo Cane 1, elevado a alegoria do mundo contemporâneo, do confronto junto ao 

cinema S. Jorge, na Avenida da Liberdade, entre manifestantes celebrando o 5 de 

outubro e a Guarda Republicana, em 6 H, ou da repressão das comemorações do 1º de 

Maio, em 1964, que se saldou por um morto e vários feridos, em 1º M.  Era então 

precisamente pela devolução de uma experiência da significação no medium da 

                                                        
270 KRAUSS, Rosalind — The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, p. 22. 
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pintura, ou seja, por inscrever a sua linguagem no medium — até então circunscrito a 

si como inteligibilidade pura — que esta se constituía como testemunho. Neste 

sentido, tal como pensado por Giorgio Agamben, a subjetividade crítica que estas 

pinturas produzem ocorre pelo testemunho que inscreve possibilidade discursiva a 

partir de uma impossibilidade a que o modernismo havia confinado a pintura. 

 

 

 

Pintura e memória cinematográfica 

 

No entanto Mondo Cane 2 e 1, respetivamente de 1962 e 1963, podem ser 

lidas como alegorias sobre a crueldade universal. Se a primeira utiliza o esquema 

cromático das cores férteis, a segunda, posterior, retoma a redução da paleta às cores 

primárias. Ambas consistem em referências cinematográficas a um filme-

documentário com o mesmo título, realizado por Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti e 

Franco Prosperi em 1962 e que reporta episódios singulares de práticas culturais por 

todo o mundo, revelando uma grande diversidade de crueldades com o intuito 

primordial de chocar o espetador europeu. O grande sucesso do filme levou Jacopetti 

e Prosperi a realizar ainda um Mondo Cane 2.  Nestes filmes as cenas apresentadas 

não têm continuidade, constituem-se como acontecimentos singulares sem uma 

estrutura narrativa que as integre numa sequência com sentido próprio. Pese embora a 

mediocridade sensacionalista do filme, é extremamente curiosa a leitura que Joaquim 

Rodrigo dele realiza para o seu Mondo Cane 2, 1962, e sobretudo a tradução que 

opera de determinados aspetos cinematográficos para o domínio da pintura. Não é o 

fascínio do tratamento da imagem cinematográfica que está na base da relação — 

como começava a ocorrer com a pop art —, mas precisamente a memória das imagens 

que ao serem retiradas dos seus códigos visuais e contextos narrativos, sofrem uma 

deslocação e uma reelaboração temporal até se inscreverem como signos. As várias 

situações dispõem-se atomizadas pela superfície homogénea, tal como a composição 

do próprio filme. A linguagem verbal ganha uma significativa presença, não se 

restringindo ao título para assim confundir diferentes códigos. Todos os elementos 

pairam individualmente num somatório que constitui o todo como uma adição 

contínua, sem hierarquias. Se confrontarmos este com Mondo Cane 1, 1963, as 

diferenças são significativas no plano da composição, pois que este último assume 
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uma organização hierarquizada a partir de uma ortogonalidade latente, à semelhança 

do S. M., e que remete para o entendimento herdado de Joaquín Torres-García. A 

própria remissão do entendimento do esquema cromático para as cores primárias é 

disso significativa. Neste os signos pictográficos surgem de uma grelha base que dá 

continuidade aos contornos gráficos daqueles, que por sua vez alteram a trama pela 

divisibilidade e irregularidade que geram nas próprias reservas. À volta de um motivo 

central, constituído por duas mulheres aprisionadas e da inscrição 120 – 130 Kilos271, 

situam-se as restantes reservas seguindo um princípio simétrico. Estas, preenchidas ou 

não por diferentes signos, encaixam-se entre si como peças de um puzzle que 

organiza a narrativa. Neste sentido a linguagem do documentário constituída por um 

somatório de singularidades veio proporcionar uma outra conceção composicional 

que será profundamente elaborada a partir de 1969. A relação com o cinema permitiu 

a Joaquim Rodrigo visualizar uma outra disposição dos elementos no plano pictórico 

e sobretudo libertar-se da hierarquização a que Torres-García submetia as diferentes 

ordens de signos e símbolos que fazia emergir da grelha estruturante do plano 

pictórico. Se esta anulava o ilusionismo da terceira dimensão e a consequente 

hierarquia de elementos, ela era assim reposta no nível do plano pictórico. Ora a 

utilização de uma cor base homogénea e a inscrição grafitada dos diversos signos 

expostos nas singularidades das suas ações estiolava qualquer possibilidade de relação 

hierárquica entre esses mesmos signos. Neste confronto podemos começar a 

compreender melhor as características da imagem, nesta fase da obra de Joaquim 

Rodrigo. Nos anos imediatos o horror vaccui que Mondo Cane 1 demonstra e a 

omnipresença da grelha continuarão presentes, embora as ordens hierárquicas tendam 

a esbater-se. A partir de 1969 enveredará pela outra via definitivamente com 

resultados bem mais complexos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
271 Referência a certas práticas nupciais em determinadas sociedades africanas. 
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A pintura aborígene australiana 

 

Em 1963, Joaquim Rodrigo tem conhecimento da pintura aborígene australiana 

através do livro de Karel Kupka, Un Art à L’État Brut. A leitura deste livro exerceu 

seguramente um tão grande interesse que o levou a realizar quatro pinturas onde 

integra vários aspetos característicos desta tradição. C. de los H. P., Liberté, Ronda e 

Cordoba constituem assim um núcleo específico. A conceção topológica da superfície 

organizada por reservas preenchidas por uma fina trama de linhas brancas oblíquas 

cruzadas ou pontilhados sobre fundos castanhos, ocres e vermelhos assume uma clara 

proximidade com a pintura aborígene australiana. As afinidades com a sua teoria da 

cor, também ela reforçada pela proximidade da pintura dos quiocos da Lunda, que 

“Kultur-1962” ou Mondo Cane 2 revelavam mais do que quaisquer outras, permitiam 

sonhar com uma solução universalista para a questão. O seu interesse radica 

obviamente na ideia de uma arte originária, prometida no título do livro e explanada 

ao longo da investigação, e na consequente tentativa de uma aproximação capaz de 

dar resposta a algumas das questões estruturantes da experiência artística que sempre 

preocuparam Joaquim Rodrigo. Logo nas primeiras páginas do livro a questão coloca-

se com particular ênfase: “Será necessário percorrer o passado e a história dos 

homens, penetrar na pré-história e talvez então estaremos à altura de responder a estas 

interrogações: quando, como e porquê nasceu a arte?”272. O método de Karel Kupka 

será o de uma interpretação da arte destes povos num quadro etnológico273 de forma a 

construir um entendimento fundamentado, no entanto e apesar de todas as precauções 

com que o autor se mune relativamente às influências estrangeiras, existe uma crença 

numa possibilidade de representação integral da alteridade sem que os pressupostos 

interpretativos, específicos do seu lugar de enunciação, condicionem a própria 

interpretação, característica da prática da época e como já vimos posteriores 

entendimentos, como o de James Clifford vieram questionar. A par desta crença 

Kupka desconsidera o facto de que, segundo Djon Mundine, “os artistas aborígenes 

da Terra de Arnhem incorporaram e absorveram influências na sua linguagem, 

música, canções e artes visuais dos visitantes macassans [sul do Sulawesi, na 

                                                        
272 KUPKA, Karel — Un Art A l’État Brut. Lausanne: Éditions Clairefontaine, 1962, p. 20 
273 Duas das viagens de Karel Kupka destinadas à realização do livro foram patrocinadas pelo então 

Museum für Völkerkunde, hoje Museum der Kulturen de Basileia.  
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Indonésia] durante mais de cem anos, na época em que o Capitão Cook chegou a esta 

parte do mundo, em 1770”274.  

O facto é que para Joaquim Rodrigo, o interesse não residia tanto no 

conhecimento da globalidade da cultura aborígene da Terra de Arnhem, no norte da 

Austrália, mas mais precisamente num conjunto de questões que viessem reforçar os 

seus princípios cromáticos, sobre os quais ainda a sua prática pictórica oscilava e 

também num suplemento de aspetos que inesperadamente vinham dar novos sentidos 

aos processos de significação memorial a que então dera início e que aqui será a 

literatura e a viagem. O seu interesse colocava-se na perspetiva da tradução cultural, 

apesar de nunca admitir nos seus escritos ou nas entrevistas esse aspeto e antes o 

reverter para uma fundamentação universalista da sua pintura, que o coloca sob o 

ponto de vista discursivo no âmbito das afinidades entre modernismo e 

“primitivismo”. De resto o próprio texto de Karel Kupka facilmente induz muitas 

destas pressuposições, sobretudo no que se refere ao entendimento de uma cultura 

encapsulada num tempo suspenso e que nos pode dar uma visão de outras eras 

coextensiva a diferentes culturas. Kupka afirma que, “um exame mesmo que rápido 

revela a similitude [das artes aborígenes australianas] com a arte mural pré-histórica 

da época mais afastada que nos seja dada conhecer. Por exemplo, muitas dessas 

pinturas, ainda hoje executadas, apresentam elementos idênticos às da época mais 

antiga, descobertas entre os vestígios da arte rupestre do Sahara e às quais se 

assemelham de forma declarada”275. Este entendimento parte do princípio de que 

“desvelar uma coincidência tão estreita de formas, (...) levaria naturalmente a 

acreditar numa coincidência na sua conceção”276, omitindo assim as diferentes 

práticas culturais que lhes deram origem, de modo a forjar uma unidade universal 

plenamente idealista e afim da sua investigação sobre as origens da arte.  

Com a leitura deste livro Joaquim Rodrigo terá consolidado definitivamente a 

estrutura cromática da sua pintura e a partir daqui a oscilação que ocorria entre uma 

paleta organizada a partir das cores primárias e outra com as quatro cores férteis 

termina. A série de pinturas que realiza influenciado pela pintura aborígene 
                                                        
274 MUNDINE, Djon, “A Personal History of Aboriginal Art” in (KÖNIG, Kaspar et al. ed.) — 

Remembering Forward. Australian Aboriginal Painting Since 1960. Cologne & London: Paul 

Holberton Publishing, 2010, p. 149. 
275 KUPKA, Karel — Un Art A l’État Brut, pp. 22 – 23. 
276 Ibidem. 
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australiana marca um retorno definitivo às cores férteis (o amarelo, o encarnado, o 

preto e o branco). Tal como explica Karel Kupka, os pintores aborígenes podem 

“caminhar centenas de quilómetros para procurarem um ocre amarelo e encarnado de 

cor mais pura (…), as cores industriais, oferecidas por vezes pelos Brancos da 

administração indígena não tiveram até ao presente, e podemos felicitá-lo, muito 

sucesso. Se um pintor as utiliza, o que é excecional, limita-se normalmente às cores 

da sua paleta habitual”277. Uma tal descrição só podia vincular e comprovar no quadro 

de outra cultura a ordem de razões que Joaquim Rodrigo atribuía à sua teoria 

cromática e com isso dotá-la de uma razão universal, que seria muito relevante para o 

seu entendimento substancialista da cor.  

Nas quatro pinturas que realiza em 1963 influenciado pela pintura aborígene é 

recorrente uma trama cerrada de linhas oblíquas que determina áreas na superfície do 

quadro sobre as quais se inscrevem variados signos. Estes, como já acontecia 

anteriormente, não se reportam a símbolos universais mas a situações vividas pelo 

artista, como viagens, em Cordoba e em Ronda ou memórias literárias e políticas, em 

C. de los H. P. — de novo uma referência a Nicolás Guillén e à sua Canción de los 

Hombres Perdidos do seu livro Sóngoro Consongo — e Liberté, que cita amplamente 

o poema homónimo de Paul Éluard do seu livro Poésie et Verité. A proximidade com 

a arte aborígene australiana veio dar continuidade à dimensão narrativa começada 

dois anos antes e possibilitar a utilização de uma maior diversidade de códigos, 

experimentação que as pinturas anteriores haviam dado início. Como explica Kupka 

“a pintura sobre cascas [dos aborígenes] não tem uma significação mítica tão 

profunda como a pintura rupestre”278, para depois explicitar que “o simbolismo 

aborígene fornece-nos a imagem de uma pictografia embrionária que não só serve 

para o ritual, mas também para fins práticos. O escritor australiano Ion L. Idriess (…) 

descreve no seu livro The Vanished People o uso que [estes povos] fazem destes 

signos quando caçam. Por intermédio destes podem deixar mensagens nas rochas ou 

nas árvores dos acampamentos que acabam de abandonar, para informar os 

retardatários da sua identidade, do género de animais que perseguem, do número dos 

seus cães, da direção que vão tomar, etc.”279. Existem assim no âmbito destas práticas 

                                                        
277 Idem, p. 68. 
278 Idem, p. 80. 
279 Idem, p. 117. 
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pictóricas diferentes tipos que podem privilegiar aspetos figurativos, narrativos ou 

mesmo abstratos. Curiosamente é a pintura o medium principal de registo das 

tradições orais e suas narrativas. Como afirma Kupka “a pintura aborígene ‘conta’ 

sem cessar, é esse o seu papel essencial”280, pelo que as suas realizações não 

constituem imagens descritivas mas uma expressão essencialmente comunicativa. “Os 

aborígenes demonstraram como a pintura permitiu ao homem criar signos legíveis 

que, mais tarde, depois do simbolismo atingiram pela pictografia a escrita, ferramenta 

crucial das civilizações avançadas”281. Este aspeto permitiu a Joaquim Rodrigo, 

através da proximidade que desenvolve com a pintura destes povos, desenvolver as 

possibilidades semióticas que esta tradição comporta ao relacionar diferentes códigos 

de natureza geográfica, histórica, social, literária ou mesmo técnica. A propósito desta 

interpenetração de planos, André Breton, no prefácio que realiza para o livro de Karel 

Kupka, cita a explicação para este fenómeno por Claude Lévi-Strauss, “o sistema das 

representações totémicas permite unificar os campos semânticos heterogéneos” 282. O 

desenvolvimento da noção da pintura como uma mnemónica terá sido, sem dúvida, o 

outro importante aspeto para além do cromatismo que este estudo terá permitido 

consolidar.  

Como foi referido duas destas pinturas estão diretamente relacionadas com o 

tema da viagem e outras duas com a literatura. Em Ronda e Córdoba é o primeiro que 

tem lugar e as pinturas organizam-se como registos de um itinerário pessoal, quase 

diarísticos. Em Córdoba, a onomástica associada ao contexto cultural da cidade a par 

de citações, sinalética urbana ou uma tradução da iconografia local pelo novo método 

pictórico de Joaquim Rodrigo, todos estes aspetos associados à viagem prenunciam o 

método de distribuição dos motivos que nos anos seguintes constituirão as suas 

pinturas. Num processo cumulativo de imagens o que foi visto mistura-se com 

referências literárias ou culturais, com os espaços percorridos. Mapas, estradas, setas 

por um processo associativo operado pela memória rejeitando qualquer unidade. Os 

fragmentos das imagens rememoradas articulam-se como se a composição se tratasse 

de uma colagem. Persistem as projeções em planta a par de outras frontais e de perfil 

dos elementos convocados. Os ângulos retos praticamente desaparecem servidos por 

                                                        
280 Idem, p. 108 
281 Idem, p. 191 
282 Citado por André Breton no seu prefácio in KUPKA, Karel — Un Art A l’État Brut, p. 12. 
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uma linha oscilante e hesitante, deformando esquemas urbanos e arquitetónicos. Se a 

latência da grelha ortogonal era detetável nas pinturas anteriores, nestas ela 

praticamente desaparece sob o processo de asssociação-colagem mnemónico.    

Em C. de los H. P. a referência ao poema de Nicolas Guillén, cujo nome surge 

inscrito numa reserva que confina com outras onde fragmentos citados de memória do 

poema estão presentes. O poema de Guillén narra, em tercetos, a vadiagem de um 

grupo de vagabundos esfaimados, como diz o refrão: Así andamos por la ciudad/ 

como perros abandonados/ en médio de una tempestad e que tem representação na 

pintura com os cães e a palavra Tempête destacada relativamente a todos os outros 

elementos. Outros aspetos citados consistem na referência aos olhos dos 

protagonistas, logo nos primeiros versos, que afirmam rojos los hojos como rábanos e 

cuja comparação literária é traduzida pela representação esquemática dos olhos e dois 

sinais matemáticos de igualdade seguidos da inscrição da palavra rábanos. Também a 

descrição do estado de saúde dos protagonistas é citada de memória, alterando a 

ordem no poema Somos asmáticos, diabéticos,/ herpéticos y paralíticos/mas sin 

regímenes dietéticos. A ironia e violência dos versos de Guillén com referência aos 

cancioneiros primitivos hispânicos e ao romanceiro anónimo do século XV, mescla o 

popular e o erudito, para denunciar a situação miserável de Cuba na década de 1930.  

Extremamente curioso será o facto de Joaquim Rodrigo sobrepor o poema de Nicolás 

Guillén — que implica, como toda a sua poesia, uma miscigenação de formas entre 

várias tradições eruditas e os ritmos populares do Danzón repercutidos na sonoridade, 

no ritmo, na cor, na imagética e no vocabulário — a uma tradição pictórica 

emprestada dos aborígenes australianos, contribuindo para uma generalizada troca e 

circulação de referências culturais. É ainda plausível suspeitar que estas citações 

estejam associadas a um episódio vivenciado numa viagem realizada pelo próprio e 

constituam uma apropriação pessoal, irónica e simultaneamente particular, que 

implique outras referências. Todavia o mais significativo desta pintura residirá na 

capacidade que ela revela de produzir uma profusão de trocas culturais que destituem 

qualquer pretensão de um universalismo idealista antes articulando as diferenças sob 

o signo da contingência.   

É também a literatura e a sua implicação política que constituem Liberté, 

pintura realizada a partir de citações de versos do poema homónimo de Paul Éluard, 

de 1941, que praticamente prescinde de imagens para na topografia dos planos 

encaixados uns nos outros e que definem a superfície, neles inscrever os versos, que 
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assim assumem uma declarada equivalência com os signos visuais. Nunca este aspeto 

tinha sido explorado com tal radicalidade. Não se trata obviamente de um 

procedimento pré-concetual suscetível de atribuir um primado à linguagem verbal 

sobre a imagem. O que Liberté demonstra é uma indiferenciação entre o signo verbal 

e visual, a par da sua coexistência e inter-articulação. A citação do poema constitui 

um posicionamento político relativo à estrutura repressiva do regime ditatorial 

português e uma afirmação da liberdade implicada por qualquer obra de arte283. No 

prefácio ao livro de Karel Kupka, André Breton afirma que na sequência dos 

“eflúvios que atravessaram [o nosso mundo] desde o 6 de agosto de 1945 — mina-nos 

a ideia da sua perda, revolvida pelo horror do falhanço de um instante para o outro”, e 

“desse lado da terra, um tal documento vivo pode ser ainda — por muito tardio que 

seja — de elevado preço, na medida em que, desnudando-nos as raízes das artes 

plásticas, esboça em nós uma certa reconciliação do homem com a natureza e 

consigo” 284. Neste posicionamento de Breton sobre o papel da arte, ainda que no 

quadro de uma cultura tão longínqua, radica um princípio de liberdade irredutível que 

será possível associar, à reflexão de Theodor Adorno e à noção de liberdade que a arte 

comporta. Segundo este filósofo, a arte “implica, pelo menos como elemento 

inconsciente, a promessa de uma condição em que a liberdade é realizada”285, por isso 

a reclamação de liberdade enquanto possível ideologia da própria arte escrutinada em 

determinadas obras e não como um a priori garantido, constitui o seu desejo de 

liberdade. Neste sentido, se a arte se relaciona com a sociedade, tal não decorre 

necessariamente de um envolvimento político direto através de uma discursividade 

explícita nesse sentido, mas nas próprias determinações da obra de arte. A recusa de 

qualquer determinação ideológica prévia no exercício da obra de arte é para Adorno 

politicamente mais poderoso do que a reconversão da arte à propaganda. É então da 

suspensão que a arte realiza do curso das vida que essa promessa de liberdade se torna 

possível. A simples inscrição dessa dimensão que o poema Liberté de Paul Éluard 

aborda constitui a assunção dessa consciência e do gesto de liberdade intrínseco a 

toda a obra de arte indiferente ao facto de se tratar de um poema ou de uma pintura, 

                                                        
283 O poema Liberté, impresso em Inglaterrra, foi lançado no inverno de 1942 por aviões da RAF sobre 

a França ocupada.  
284 BRETON, André — “Main Première” in KUPKA, Karel — Un Art A l’État Brut, p. 11. 
285ADORNO, Theodor W. — Prisms. Cambridge: MIT Press, 1967, p. 23. 
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pois que esta alteridade é comum à produção artística e é também ela que permite 

passar da inscrição do testemunho da imagem ao da palavra e vice versa.   

  

 

 

Anos 60, anos de rutura 

 

Se o mais exaustivo estudo da história da arte portuguesa do século XX 

realizado por José-Augusto França deixou em aberto esta década, até porque a 

proximidade relativa era ainda grande286, as ulteriores contribuições do próprio José-

Augusto França, Rui Mário Gonçalves, Margarida Acciaiuoli, Bernardo Pinto de 

Almeida, João Pinharanda, María Jesús Ávila, ou António Rodrigues,287 não 

hesitaram em considerar esta época como um momento de radical alteração, senão 

mesmo de rutura, no caso deste último, relativamente aos contornos em que as 

produções da década anterior se haviam fixado. O contexto político depois das 

eleições fraudulentas de 1958 para a Presidência da República, do início da guerra 

colonial, do agravamento da repressão a todas as manifestações críticas ao regime 

com o aumento dos presos políticos e dos exilados e de um descrédito internacional 

                                                        
286 Importa referir que a atividade ensaística sobre a própria década então realizada por José-Augusto 

França, e reunida no livro Oito ensaios sobre arte contemporânea, situando-se num quadro mais amplo 

que o estritamente nacional, constitui uma importante referência a que voltaremos nesta dissertação.  
287 ACCIAIUOLI, Margarida — “KWY: a revista, as edições e o grupo” in KWY Paris 1958-1968 (cat. 

exp.). Lisboa: Assírio e Alvim, Centro Cultural de Belém, 2001. ALMEIDA, Bernardo Pinto — 

Pintura Portuguesa no Século XX. Porto: Lello Editores, 1993. — “Anos sessenta ou o princípio do 

fim do processo da modernidade” in PERNES, Fernando (org.) Panorama Arte Portuguesa no Século 

XX. Porto: Campo das Letras, Fundação de Serralves, 1999. ÁVILA, María Jesús — “Anos de 

normalização artística” in 1960 – 1980 Anos de normalização artística nas coleções do Museu do 

Chiado. Castelo Branco: Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, 2003. FRANÇA, José-Augusto  

— “Os anos de 1960 em Portugal” in KWY Paris 1958-1968 (cat. exp.). Lisboa: Assírio e Alvim, 

Centro Cultural de Belém, 2001. GONÇALVES, Rui Mário — Pintura e Escultura em Portugal — 

1940 – 1980. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1980. — “ De 1945 à atualidade” in 

História da Arte em Portugal, vol. 13. Lisboa: Publicações Alfa, 1986. — “Recordando os anos 

sessenta” in anos 60, anos de rutura (cat. exp.). Lisboa: Livros Horizonte, Lisboa 94, 1994. 

RODRIGUES, António — “anos de rutura” in anos 60, anos de rutura (cat. exp.). Lisboa: Livros 

Horizonte, Lisboa 94, 1994, s/nº p. PINHARANDA, João — “Anos 60: a multiplicação das 

possibilidades” in História da Arte Portuguesa. Vol. III. Barcelona: Círculo de Leitores, 1999.  
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crescente, a par de níveis de declarado subdesenvolvimento das populações, 

sobretudo do interior do país, gerando sucessivas vagas de emigração para França, 

Suíça, Alemanha e Luxemburgo, acompanhados por todos aqueles que desertavam ou 

refratavam em protesto contra a guerra colonial, constituíam um quadro limite 

insustentável, que no entanto perduraria por toda a década, apesar da tentativa 

marcelista de alteração do regime por dentro, vivida a partir do seu último ano e de 

um aumento da atividade industrial num país que se mantinha organicamente rural. 

As sucessivas desilusões perante as mais diversas tentativas de revolução, demasiado 

espontâneas e sem uma efetiva participação popular para abalar um regime 

constituído, ainda que sem projeto de futuro para um mundo novo, intensificam um 

significativo mal-estar nos diversos círculos intelectuais e oposicionistas ao regime. 

Em termos culturais a repressão ditatorial afetava profundamente a circulação de 

informação e o quadro institucional de formação e de apresentação da arte 

contemporânea. Já em 1956 José-Augusto França escrevia no Comércio do Porto que 

“tenho de dizer aos pintores que queiram mesmo ser pintores que se vão embora 

daqui enquanto lhes for tempo” 288, conselho repetido dois anos mais tarde numa 

conferência na SNBA, por ocasião do I Salão de Arte Moderna. De facto muitos dos 

protagonistas do panorama artístico nacional desta década como Lourdes Castro, 

René Bertholo, José Escada, João Vieira, Costa Pinheiro, Jorge Martins, emigrariam 

para Paris, ainda. Contudo, como afirma António Rodrigues, “a expatriação da arte 

portuguesa nos anos 60, simultaneamente de dentro para fora e de fora para dentro, 

constitui um decisivo abandono dos sucessivos e variados apegos ao local nacional 

que teriam moderado a modernidade portuguesa. (...) Se os artistas portugueses 

emigrados nos finais de 50, (...) ainda podiam tomar Paris por destino, já a maioria 

das saídas dos artistas surgidos na década dirigia-se para Londres (...).”289. Este 

quadro, também ele proporcionado pelo programa de bolsas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, promovia significativas alterações no discurso artístico quer do ponto 

vista da produção, quer da receção, promovendo uma maior sincronicidade da 

situação nacional com a internacional em termos informativos, embora num plano 

participativo esta realidade se tenha confinado aos trabalhos de Lourdes Castro e 
                                                        
288 FRANÇA, José-Augusto — O Comércio do Porto. Porto: 23 de outubro de 1956, também citado em 

Arte em Portugal no século XX, p. 482. 
289 ANTÓNIO, Rodrigues — “anos de rutura” in anos 60, anos de rutura (cat. exp.). Lisboa: Livros 

Horizonte, Lisboa 94, 1994, s/nº p. 
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René Bertholo, que atingiram durante esta década uma verdadeira circulação 

europeia. No que respeita a rutura que o ano de 1968 provocou em termos 

internacionais, em Portugal, só viria a manifestar-se na década seguinte, na sequência 

da revolução democrática do 25 de Abril. Neste sentido a década, em termos 

culturais, ficará referenciada para o contexto português na substituição de centros 

europeus — de Paris para Londres — e na nova cultura norte-americana, embora a 

dominante desta última em termos internacionais fosse já uma realidade desde a 

década anterior. A emergência da Pop Art no Reino Unido e também nos EUA, a 

descoberta do anterior neodadaísmo de Rauschenberg e Jasper Johns, ou o Nouveau 

Réalisme em França constituem os referenciais dominantes, ainda que o hard-edge, a 

op ou o color field tenham constituído referências detetáveis em vários artistas 

portugueses. É também significativa a alteração que artistas vindos de outras gerações 

e sobretudo posicionamentos, operam relativamente ao sentido das suas obras, logo 

nos primeiros anos da década. Joaquim Rodrigo e Paula Rego constituem desde logo 

os casos mais complexos. Ainda que através de diferentes processos e no curso mais 

avançado desta década, artistas como Nikias Skapinakis ou Sá Nogueira tenham 

vindo a constituir parte desta rutura de 1960.  

Se todas estas transformações se vão avolumando com o desenrolar da década 

e a par dos artistas já referidos muitos outros vão emergindo, como António Areal, 

Helena Almeida, Eduardo Batarda, Manuel Batista, Joaquim Bravo, Alberto Carneiro, 

Noronha da Costa, Ana Hatherly, Eduardo Nery, Álvaro Lapa, António Palolo, Jorge 

Pinheiro, Artur Rosa, António Sena, Ângelo de Sousa ou Ana Vieira, entre outros. A 

maior limitação que a historiografia da arte contemporânea encontra residirá no facto 

de que a diversidade destes artistas dificilmente pode ser agregada num todo. Mesmo 

um grupo como o KWY era apenas constituído pelas amizades dos seus protagonistas 

e não pressupunha um entendimento comum mas uma admiração pelas diferenças. Os 

posicionamentos e as divergências de entendimento que as obras de todos os artistas 

revelados nesta década manifestam pressupõem uma consideração atenta aos 

movimentos artísticos europeus ou norte-americanos, que emulam ou com que 

dialogam num plano individual e unidirecional. O exercício de estabelecer uma 

articulação direta com essas fontes seria inglório290, pois que a distância cultural, onde 

                                                        
290 Ou então mitificador, como por vezes ocorre com certa historiografia mais emotiva e também ela 

pouco ciente dos parâmetros das realizações e suas problemáticas. 
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a sua produção teve lugar — independentemente do seu lugar objetivo de produção — 

estava ainda, salvo poucas exceções, arredada de uma participação plena e integrada 

nos centros de produção, apresentação e problematização das suas referências. A 

generalizada hibridez dos seus trabalhos denotava uma aproximação, por vezes, 

demasiado ingénua, derivativa e pouco profunda em relação às questões emergentes e 

com isso o afastamento real de um circuito de apresentação e receção, que jamais 

poderia ser o seu pelas condições gerais do próprio país donde provinham, que ainda 

mal vivera um processo moderno e onde o conhecimento da complexidade das 

problematizações artísticas mais recentes, senão mesmo de todo o século XX, era 

quase nulo. A vinculação dos artistas portugueses aos movimentos internacionais está 

portanto longe de ser uma realidade e as suas práticas recaem num quadro nacional, 

embora alguns casos tenham tido pertinência e efetividade num panorama 

internacional — basta pensarmos nos trabalhos de Lourdes Castro, nos “modelos 

reduzidos” de René Bertholo ou então numa instalação como Canavial, memória de 

um corpo ausente, 1968, de Alberto Carneiro. E ainda aí uma diferença se estabelece 

entre os dois primeiros e o segundo: se os primeiros foram reconhecidos pelos pares, 

o segundo não viria a auferir do mesmo reconhecimento pelos círculos ligados à Land 

Art ou aos Earthworks, embora o seu trabalho se afirme em simultâneo com a mesma 

ordem, complexidade e singularidade de questões que os respetivos pares. Como 

afirmou María Jesús Ávila a propósito da relação destes artistas com as suas 

experiências internacionais, “muitos regressam apenas terminado o período de 

formação, sem ter conseguido a tão ansiada inserção no meio, outros, ainda assim, 

permanecem, sustentados pelo mercado nacional, e outros, uns poucos, conseguem 

integrar-se no tecido nacional do sítio. (...) aqueles que atingiram a plena inserção (...) 

representam situações derivadas de uma gestão particular de carreiras, não ligadas em 

caso nenhum a políticas artísticas oficiais”291.  

O caso isolado de Joaquim Rodrigo, muito diferente destes, embora em 1963 

René Bertholo o considerasse “o caso mais curioso entre os nossos pintores”292, tem 

um valor particular porquanto deslocou e reconfigurou no devido tempo muitas das 
                                                        
291 ÁVILA, María Jesús — “Anos de normalização artística” in 1960 – 1980 Anos de normalização 

artística nas coleções do Museu do Chiado. Castelo Branco: Museu de Francisco Tavares Proença 

Júnior, 2003, p. 15.  
292 “Quebrar o isolamento deve ser o objetivo essencial dos pintores portugueses — pensam Lourdes 

Castro e René Bertholo” in Jornal de Letras e Artes. 31 de julho, 1963, p. 16. 
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suas questões que então se viviam e antecipou outras com uma consciência particular 

do seu lugar de enunciação sem nunca cair em anacronismos ou derivações 

superficiais, constituindo mesmo uma proposta capaz de implicar de forma singular a 

grande maioria das questões com que a arte contemporânea, num plano internacional, 

até final do século se viria a confrontar.  

Fora estes casos de exceção, importa realçar que apesar das debilidades 

apontadas a complexidade do panorama artístico aumentou exponencialmente, bem 

como a qualidade geral das suas propostas, num momento particularmente complexo 

da história da arte ocidental, em que uma rutura de paradigma epistemológico 

começava a dar os seus primeiros sinais293. Num importante ensaio de 1959, 

intitulado “The Long Front of Culture”294 o crítico de arte inglês Lawrence Alloway, 

associado ao Independent Group, que iniciou a Pop Art na Grã-Bretanha, em 1956, 

com a exposição This is tomorrow, opunha um novo continuum igualitário e 

horizontal da cultura à velha pirâmide elitista e hierárquica da arte, que implicava 

também uma luta de classes nesta guerra cultural. Para Pierre Restany, nestes novos 

tempos “a vanguarda não se reconhece [nos] mestres consagrados que lhe propõem a 

evasão para universos imaginários. Longe de recusar o mundo contemporâneo, ela é 

particularmente sensível à gigantesca afirmação da civilização urbana e possui uma 

tendência instintiva para nela se integrar. A sua visão das coisas é inspirada pelo 

sentido da natureza moderna, que é a da fábrica e da cidade, da publicidade e dos 

                                                        
293 Para Thomas S. Kuhn, em A Estrutura das Revoluções Científicas (1962). São Paulo: Perspetiva, 

2003, um paradigma científico consiste numa macroteoria que é aceite pela grande maioria da 

comunidade científica. A atividade desta consiste em aclarar as falhas do paradigma e extrair daí as 

suas consequências. Quando esta situação se desenvolve e o paradigma passa a ser colocado em 

questão, provocando dúvidas sobre se constitui a forma mais adequada ou não de abordar os 

problemas, é o próprio paradigma que é posto em causa. Pelo que se instaura uma crise que dá origem 

à proliferação de novos paradigmas que contendem entre si. Produz-se uma revolução científica 

quando um dos novos paradigmas substitui o anterior. Este conceito de Kuhn revelou-se também muito 

produtivo para a nova história, quando esta alterou o seu enfoque da análise dos factos e dos 

acontecimentos e se centrou nas bases epistemológicas das formas de discurso que os conceberam, na 

esteira do pensamento de Michel Foucault. A noção de paradigma de Kuhn foi também aplicada aos 

estudos literários e à sua análise por Eduardo Prado Coelho, em Os Universos da Crítica. É neste 

sentido e com elevado grau de liberdade que aqui utilizo o conceito de paradigma e de rutura 

epistemológica. 
294 ALLOWAY, Lawrence — Imagining the Present. New York: Routledge, 2006. 



 213 

mass media, da ciência e da técnica”295. Tratava-se no fundo de uma situação no 

plano da produção discursiva concomitante com a transformação que uma nova fase 

do capitalismo instaurava. O mundo ocidental passava de uma sociedade assente na 

produção industrial para outra estruturada na produção de bens de consumo — a 

sociedade de consumo, da informação e dos media e da terceira revolução tecnológica 

— que Ernst Mandel definiu como o capitalismo tardio296. Esta realidade em Portugal 

era ainda muito diferente e circunscrita a um círculo cultural, com todas as 

ambiguidades inerentes porquanto numa perspetiva social e económica o país estava 

ainda a iniciar a sua industrialização e o contexto cultural no plano institucional era 

profundamente retrógrado e limitado.  

O panorama expositivo sofreu algumas alterações significativas, mas não por 

parte dos organismos do Estado que entraram numa penosa agonia, sintomática do 

estado do regime. O Museu Nacional de Arte Contemporânea, em 1959, passava a ser 

dirigido pelo pintor Eduardo Malta — também Procurador à Câmara Corporativa, 

como representante dos artistas, afirmava —, apadrinhado por Reinaldo dos Santos e 

por João de Almeida — diretor do Ensino Superior das Belas Artes, e a quem Salazar 

ao nomear diretor pagava favores de delação. A declarada assunção de um 

posicionamento nazi por parte do novo diretor, situação crescentemente embaraçosa 

para o próprio regime, foi fortemente contestada por uma carta pública intitulada Os 

Artistas Plásticos e o Sr. Malta dirigida ao Ministro da Educação Nacional, Leite 

Pinto, e que foi assinada por mais de duzentos artistas e intelectuais de Almada a João 

Vieira, e naturalmente Joaquim Rodrigo297. Eduardo Malta dirigiria o museu até à sua 

morte, em 1967, continuando como diretora interina a sua mulher, Dulce Malta298, até 

1971, circunstância reveladora da completa ausência de recursos humanos afetos ao 

regime e da sua decrepitude. O SNI, mais declaradamente assumido como órgão do 

governo, tinha sido recusado por todos os expositores das Exposições Gerais de Artes 

                                                        
295 RESTANY, Pierre — “Paris, 1958 – 1963” in KWY Paris 1958-1968 (cat. exp.). Lisboa: Assírio e 

Alvim, Centro Cultural de Belém, 2001, p. 50. 
296 MANDEL, Ernst — O Capitalismo Tardio. São Paulo: Nova Cultural, 1985.  
297 Cf. a importante e esclarecedora tese de dissertação de mestrado em museologia de DURO, Rita — 

Eduardo Malta, Diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Lisboa: Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, outubro 2012. 
298 Dulce Malta foi autora, em 1965, de um catálogo do museu que, pelo teor nazi e eugenista do seu 

texto, foi censurado pelo próprio regime. 
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Plásticas da SNBA, pelo menos desde 1947 e a recusa engrossava com as novas 

gerações. A criação dos salões dos Novíssimos, em 1959 — à data e hora da abertura 

do primeiro salão inaugurava os 50 artistas independentes na SNBA299, em declarado 

confronto e protesto300, — vinha tentar recuperar o papel da instituição mas sem 

qualquer capacidade propositiva. Este salões teriam quatro edições a que dariam 

lugar, em 1966, aos três Salões Nacionais de Arte, até 1968. Neste último o prémio de 

escultura foi para Alberto Carneiro. Como afirmou Gonçalo Pena “é importante 

realçar a natureza lisboeta do boicote aos ‘novíssimos’, pois, durante parte da década, 

o SNI continuaria a ser uma das portas de divulgação mais comuns aos artistas do 

Porto que quisessem expor em Lisboa”301. De facto são vários os artistas portuenses 

desta geração que surgem no contexto destas exposições, mas não só. Além de 

Ângelo de Sousa, de Alberto Carneiro ou de António Areal, Eduardo Nery, José 

Aurélio, Rocha de Sousa ou José de Guimarães também participaram.  

A SNBA continuará a ser o espaço mais relevante dos acontecimentos da 

década. Segundo Gonçalo Pena “nos acontecimentos ligados à Sociedade Nacional de 

Belas Artes, ao longo da década de 60 reflete-se também toda a evolução da situação 

artística portuguesa nesse período, constituindo a história (...)”302. Tal se deve 

inicialmente ao que ocorreu no final da anterior. Com o boicote ao SNI, o MNAC 

inoperante e o fim das Exposições Gerais de Artes Plásticas, em 1955, era de 

importância maior alterar a direção da própria SNBA. Os Salões de Arte Moderna, a 

partir de 1958, tinham tido êxito e a oposição aos Novíssimos do SNI definia-a então 

como o lugar onde oposição política e afirmação moderna se realizava. A partir da 

direção de Frederico George, em 1960, e da criação de um conselho técnico com 

funções seletivas uma profunda alteração ocorreu, logo manifestada no III Salão de 

Arte Moderna303 e também com a exposição dos bolseiros da Fundação Calouste 

Gulbenkian, onde os participantes no KWY (René Bertholo, Lourdes Castro, Christo, 

                                                        
299 Exposição organizada por Conceição Silva, Fernando de Azevedo, João Abel Manta, Jorge Vieira, 

Júlio Pomar, Vespeira e José-Augusto França, onde Joaquim Rodrigo participava com Diretrizes 1. 
300 Cf. FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no Século XX, pp. 488 – 489 e PENA, Gonçalo — 

“Mercado” in anos 60, anos de rutura (cat. exp.). Lisboa: Livros Horizonte, Lisboa 94, 1994, s/nº p. 
301 PENA, Gonçalo — “Mercado” in  anos 60. anos de rutura, s/nº p. 
302 Idem, s/nº p. Várias referências às questões organizativas e ao trabalho expositivo da SNBA na 

década de 1960 foram consultadas neste estudo. 
303 Joaquim Rodrigo expôs Noturno, 1960 e Sufrágio. 
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Gonçalo Duarte, José Escada, Costa Pinheiro, João Vieira e Jan Voss) expunham 

trabalhos ainda convencionais, ligados a uma abstração lírica ou informalista, mas o 

suficiente para causar escândalo no contexto nacional. Para José-Augusto França “de 

certo modo terminavam aí os anos de 1950 em que todos eles tinham tido iniciação, e 

1961 ofereceria a Lisboa uma nova situação de vida artística”304.   O 57º Salão da 

primavera, de 1961, embora mais confuso, traz a novidade da pintura que Joaquim 

Rodrigo então começara a desenvolver. Aí expõe pela primeira vez SA-Estação e no 

IV Salão de Arte Moderna, também conhecido como Salão de outono, de 1961, 

apresenta Simón Caraballo e no do ano seguinte Mondo Cane 2. Se algumas 

cedências ocorreram e a presença de artistas naturalistas voltou a fazer-se sentir foi a 

partir da eleição de novo conselho técnico, em finais de 1962 e do qual Joaquim 

Rodrigo fez parte, que a atividade expositiva da SNBA novamente progrediu para a 

contemporaneidade. No 59º Salão da primavera, em 1963, expõe S. M. e 6 H e no VI 

Salão de Arte Moderna, Córdoba. Em abril de 1964, o arquiteto Conceição Silva 

assume a direção e novo conselho técnico é nomeado. Joaquim Rodrigo dele fará 

parte. O conselho técnico305 decide expor apenas 16 trabalhos de João Hogan, Abel 

Manta, Joaquim Rodrigo, Artur Rosa, António Sena e Nikias Skapinakis. A proposta 

é tão arrojada que o próprio Joaquim Rodrigo discordou e abandonou o júri de 

seleção. Ainda assim exporá neste 60º Salão da primavera, duas pinturas, 

respetivamente 1º M e Quintais. Também muito importante é a nomeação de um 

Secretario Geral com funções de organizar e selecionar exposições, manter contatos e 

desenvolver programas sob parecer do conselho técnico. A escolha recaiu em 

Fernando Pernes, que se tornava assim o curador da SNBA e esta instituição tinha 

pela primeira vez esta função preenchida em permanência. Infelizmente a duração 

desta atividade foi curta já que o conselho técnico rapidamente se sentiu ultrapassado. 

Com o fim dos salões da primavera, na 61ª edição, surgem as Exposições de maio, em 

1965. Joaquim Rodrigo apresenta nesse Salão de maio três pinturas muito 

significativas de uma mais direta reflexão e diálogo com a situação internacional 

contemporânea. São elas Londres, Painting & Sculpture of a Political Decade e N. H. 

T. P. L.. O salão seguinte será destinado a mais jovens artistas como Eduardo Batarda, 
                                                        
304 FRANÇA, José-Augusto — “Os anos de 1960 em Portugal” in KWY Paris 1958-1968 (cat. exp.). 

Lisboa: Assírio e Alvim, Centro Cultural de Belém, 2001, p. 35. 
305 Era constituído por Artur Bual, Fernando Conduto, Luís Dourdil, Querubim Lapa, João Abel Manta, 

Joaquim Rodrigo, Sena da Silva, Manuel Taínha, Vespeira e Jorge Vieira.  
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Helena Almeida, Noronha da Costa entre outros e Rodrigo estará ausente. A criação 

de uma Galeria de Arte Moderna, em 1965, que inaugura com uma exposição de 

Arshile Gorky e ainda nesse ano apresenta uma primeira exposição individual de 

Paula Rego constituem uma alteração mais profunda na situação da SNBA até então 

vivida e que se deve ao trabalho de Fernando Pernes. As galerias comerciais 

emergentes também foram chamadas a participar, o que aconteceu por vezes com 

grande empenho, integrando nestas palestras, exibição de filmes e happenings. Esta 

situação tenderá no final da década a perder vitalidade, numa época já de 

concorrência entre galerias comerciais, algumas, como a Interior, ligadas a grupos de 

arquitetos, outras novas como a S. Mamede e a Dinastia, que chegadas ao mercado 

não viam interesse nestes salões, remetendo-se para uma posição exclusivamente 

comercial. Entretanto e à medida que a situação se complexifica o modelo da SNBA, 

de gestão direta por parte dos sócios, na maioria artistas, revela alguns conflitos com 

os críticos de arte. Se a experiência de Fernando Pernes havia constituído um primeiro 

sinal, o 1º Encontro de Críticos de Arte, em 1967, que procurava renovar a AICA 

portuguesa, saldava-se então pela impossibilidade de realizar uma exposição com 

artistas selecionados por José-Augusto França, Rui Mário Gonçalves, Adriano de 

Gusmão, Nelson di Maggio e Fernando Pernes. Os últimos anos da década, com 

Joaquim Rodrigo ausente da maioria dos eventos, caracterizam-se pela 

permeabilidade das exposições e dos prémios aos diversos agentes de um mercado 

que começava a crescer e a fazer os seus primeiros investimentos em arte moderna. A 

exposição GM/67 que em 1968 inaugura esta vertente apresentou automóveis 

conjuntamente com as obras dos artistas. E no ano seguinte a Exposição de Artes 

Plásticas Banco Português do Atlântico, que este banco patrocinou, constituiu uma 

panorâmica da situação artística do final da década. O júri constituído por José-

Augusto França, Rui Mário Gonçalves, Fernando Pernes, Nuno San Payo e Henry 

Galy Carles atribuiu-lhe um dos quatro primeiros prémios306. Ainda nesse ano os 

Quatro Vintes farão a sua estreia em Lisboa. 

                                                        
306 A pintura de Joaquim Rodrigo premiada foi Tarragona-Mojácar. Os outros prémios foram 

atribuídos a Costa Pinheiro, Eduardo Nery e Vasco Costa. Cf. “Prémios da exposição evocativa do 50º 

Aniversário do Banco Português do Atlântico” in Diário de Lisboa. Lisboa. 2 de junho de 1969 e 

FRANÇA, José-Augusto — “A propósito da Exposição do Banco Português do Atlântico” in Diário de 

Lisboa. Lisboa. 15 de junho de 1969. 
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A entrada em cena da Fundação Calouste Gulbenkian foi sem dúvida a do 

principal agente de mudança da situação cultural do país. Criada em 1956, passados 

dois anos organizou a sua primeira grande exposição nas salas da SNBA, que 

absolutamente nada de novo trazia com muitos tardo-naturalistas e antigos 

modernistas juntos e mais um prémio para Eduardo Viana e outro para Barata Feyo, 

prolongando assim a orientação do SNI, na sua vertente moderna. O seu papel 

fundamental na década, já que só abriu os seus espaços em Palhavã em 1969, terá sido 

a atividade de mecenato traduzindo-se na aquisição de obras de arte moderna e 

contemporânea e na concessão de bolsas de estudo para o estrangeiro, facto que foi 

responsável pela profunda alteração que a década artística (e não só) viveu. Com o 

seu grande poder económico, a sua ação em termos infraestruturais, substituindo-se ao 

Estado ausente, permitiu que tudo o que de mais significativo ocorreu tivesse sido 

possível. A II Exposição de Artes Plásticas, realizada na FIL em 1961, dava 

continuidade ao processo de aceitação generalista das participações da anterior. Como 

demonstrou Raquel Henriques da Silva, no relatório do presidente da FCG de 1959, 

Azeredo Perdigão entendia prematuro dar à exposição um caráter internacional 

análogo à Bienal de Veneza ou à de São Paulo “o que sugere reflexão pessoal sobre as 

Notas e lembranças de José-Augusto França, publicadas em 1957, avançando com a 

ideia que as exposições (...) pudessem assumir uma projeção internacional, 

denominando-se ‘Bienal de Lisboa’ ou ‘Bienal da Costa do Sol’ adotando uma 

calendarização articulada com as outras duas bienais internacionais”307, demonstrando 

com esta recusa uma clara opção pela continuidade da situação isolada do contexto 

português, por isso a II Exposição de Artes Plásticas “constituía (...) um balanço 

involuntário da situação da arte portuguesa”308 como afirmou António Rodrigues, no 

entanto as premiações centradas na terceira geração criavam uma inflexão mais 

auspiciosa. De verdadeiramente inovador para a época há que registar a presença de 

pinturas-colagem de Paula Rego (Quando tínhamos uma casa de campo e Sr. Vicente 

e a sua esposa) e de Joaquim Rodrigo, que apresentava A e G. N., duas pinturas 

significativas dos seus recentíssimos desenvolvimentos. Entretanto as obras 

adquiridas pela Fundação Calouste Gulbenkian são apresentadas em exposições 

                                                        
307 HENRIQUES DA SILVA, Raquel — “II Exposição de Artes Plásticas” in 50 anos de arte 

portuguesa (cat. exp.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 
308 RODRIGUES, António — anos 60, anos de rutura, s/nº p. 
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itinerantes pelo país, logo a partir de 1962 e nesse ano também é realizada uma 

exposição Arte Britânica no Século XX que, conjuntamente com Meio Século de 

Pintura Francesa, apresentada em 1965, têm um forte impacto no meio português 

arredado de contactos diretos com as realidades artísticas internacionais. Francis 

Bacon ou Alan Davie puderam ser vistos pela primeira vez. Joaquim Rodrigo tem 

oportunidade de visitar a exposição The Art of a Decade, em 1964, na Tate Gallery, 

pelo patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian e da SNBA. Com o conflito entre 

AICA e alguns grupos reativos de artistas dos conselhos técnicos da SNBA, segundo 

Gonçalo Pena foi “manifesto, a certa altura, o namoro da AICA à Fundação, com 

vista confirmar o seu poder arbitral”309, embora em 1962 a fundação tenha iniciado o 

Prémio Crítica de Arte Fundação Calouste Gulbenkian de curta duração (tendo a 

última edição ocorrido em 1965), tal facto vinha exprimir no final da década a 

importância que a instituição adquire no quadro português. De resto, a revista 

Colóquio, lançada em 1959, denotava o poder divulgador e de investigação 

associados à instituição e a partir da década seguinte, em 1971, seria redefinida como 

Colóquio/Artes, dirigida por José-Augusto França, e objetivamente a mais importante 

publicação da crítica de arte do século em Portugal. Com a criação do museu, de uma 

coleção contemporânea e de uma galeria de exposições temporárias com um 

programa moderno e contemporâneo “a ‘vanguarda’ vai fatalmente parar à 

Gulbenkian (...) perdendo parte do seu esporão abalroador e ganhando uma perspetiva 

didática”310. 

A década assistiu ainda ao aparecimento de diversas galerias comerciais como 

a Buchholz, dirigida por Rui Mário Gonçalves, a Quadrante, por Artur Rosa, a 111, a 

Galeria Diário de Notícias, a Judite Dacruz, a Interior, a S. Mamede, a Galeria 

Dinastia em Lisboa; a Divulgação, orientada por Fernando Pernes, e Academia 

Dominguez Alvarez, surgem no Porto ou já em 1970 a Ogiva, em Óbidos, projeto de 

José Aurelio. Joaquim Rodrigo manter-se-ia relativamente arredado destas galerias, 

tendo exposto na Quadrante, em 1966, na exposição inaugural; nas Novas 

Iconologias, na Bucholz em 1967,  bem como na Ogiva, também na exposição 

inaugural, intitulada 35 Artistas. A apresentação, em 1972, na Buchholz das suas 

pinturas relaciona-se com outra situação que adiante será analisada. 

                                                        
309 PENA, Gonçalo — “Mercado” in anos 60, anos de rutura, s/nº p. 
310 Ibidem. 
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De facto, a tendência geral das práticas artísticas em Portugal durante esta 

década tenderá a retomar uma iconicidade que em grande parte não tinha sido 

excluída pelo processo moderno da abstração, que como vimos se manifestou 

circunscrita a uns escassos percursos individuais mas que no quadro da modernidade 

das vanguardas ocidentais havia sido excluída em pleno. Esta nova imagética podia 

incluir aspetos pop, que de um modo geral funcionam como signos da nova fase de 

produção de bens mercantis e por isso de uma atualidade moderna inexistente e 

quanto muito desejada. Daí a sua raridade por declarada inadequação ao contexto 

produtivo dos próprios artistas. Só muito raramente a iconografia pop é sinónimo do 

popular vernáculo nacional, facto que provocaria uma aporia, pelo que quando surge, 

mais tarde, é como ironia. O domínio mais recorrente desta nova iconicidade ocorre a 

partir do empréstimo da banda desenhada e em trabalhos de René Bertholo, Batarda, 

Areal ou Palolo as suas marcas são bem claras e permitiam ultrapassar a figuração 

tradicional e os seus pressupostos. Outra característica genérica vem do design gráfico 

(posters, cartazes, publicidade) e da utilização das cores saturadas, que emergiam 

ainda timidamente na escassa produção gráfica atualizada ou eram observados a partir 

da circulação dos novos exemplos internacionais. O mais curioso desta situação reside 

na integração que estas linguagens operaram dos pressupostos modernistas e eruditos 

relativos à cor, à sua abertura e campo, que agora eram revertidos como elementos de 

uma linguagem da banalidade. A sua entrada mais generalizada nas artes plásticas em 

Portugal faz-se por esta via, já arredada dos seus fundamentos modernistas mas 

também alheia ao choque que a sua apropriação e banalização provocavam noutros 

contextos. Por isso a sua reversibilidade é significativa em obras com as de Ângelo de 

Sousa, Areal, Bravo ou Skapinakis, criando uma indeterminação entre uma realização 

modernista e uma apropriação pop da circunscrição dos meios da pintura ao novo 

regime geral de produção de imagens. Outro aspeto transversal a diversas obras 

produzidas nesta década reside numa tendência para a objetualização, quer da própria 

pintura como ocorre com Jorge Pinheiro, Palolo e Manuel Batista nas vizinhanças da 

pintura hard-edge, quer através da sua dissolução ou implicação noutros meios, que 

ocorre com Lourdes Castro, Bértholo, Escada, Noronha da Costa, Areal, Helena 

Almeida, Ana Vieira, entre outros. O mesmo será válido para Alberto Carneiro a 

partir da escultura. Através das práticas destes artistas tem início uma 

problematização que se manifesta mais declaradamente na década seguinte relativa à 

ultrapassagem dos géneros artísticos e da deslocação da interrogação da sua 
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especificidade para uma interrogação geral sobre a própria arte. Transversal a muitos 

destes artistas é também a relevância dada ao signo e que vem destituir as obsoletas 

querelas entre figuração e abstração que de forma persistente se haviam instalado na 

década anterior. A consciência da forma como um elemento que ganha significação 

na sua articulação no quadro de um sistema, já emergia na pintura de Joaquim 

Rodrigo da década anterior, enquanto forma significante e também na de Nadir 

Afonso. Agora ela passava a ser experimentada na sua materialidade significante 

tangível ao corpo como acontecia com João Vieira, António Sena ou Ana Hatherly ou 

então constituía-se através da relação de diferentes signos que da sua materialidade 

significante se formavam e articulavam numa interrogação da própria imagem, como 

em Paula Rego, Álvaro Lapa, Bravo ou Areal. A pintura de Joaquim Rodrigo 

realizada a partir de 1961 pode e deve ser integrada nesta ordem de questões, que não 

constitui um movimento artístico (como de resto nenhuma outra aqui apontada) mas 

define um quadro de relações estruturais partilhadas por diferentes artistas.   

A relevância desta questão suscitada com o signo e que já anteriormente 

tivemos oportunidade de apreciar a partir da questão do figural levantada por J.-F. 

Lyotard311, constituiu na época a designação de ‘nova figuração’ utilizada por José-

Augusto França, em 1963, no seu ensaio Apresentação mitológica da ‘nova 

imagística’ e que a definiu como ultrapassagem “do papel de representação da 

imagem (...). Ela começa portanto a ter um papel de elo numa cadeia narrativa (...). A 

função ‘irrealizante’ da imagem atinge aqui uma situação extrema — privilegiada — 

por assim dizer. Ela leva o real não somente para além de si próprio, projetando-nos 

numa convenção fantomática, mas leva-o para lá das fronteiras do absurdo, definindo 

ao mesmo tempo uma nova conjuntura psicológica e mesmo sociológica. (...) 

Contam-nos histórias que o não são, rebentam o nosso universo cronológico e 

topológico numa poeira de tempos e de espaços para em seguida os retomar numa 

organização — puzzle monstruoso em que os efeitos da surpresa constituem uma 

regra e impõem um ritmo através do qual nos arriscamos a ter de interpretar , no 

futuro, a nossa situação quotidiana”312. A receção desta ‘nova figuração’ enquanto 

pop ou não num contexto crítico tão limitado teve rapidamente um entendimento 

                                                        
311 Cf. “A emergência da narrativa” no presente capítulo desta dissertação. 
312 FRANÇA, José-Augusto — Oito Ensaios sobre Arte Contemporânea. Lisboa: Publicações Europa-

América, 1967, pp. 122 e 127. 
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revanchista de uma figuração realista que via nesta emergência um triunfo sobre a 

abstração. No entanto a separação entre forma e conteúdo, com que fetichizava 

determinado tipo formal — normalmente o naturalismo oitocentista —, julgado mais 

adequado para certos conteúdos, dificilmente esta ‘nova figuração’ os podia devolver-

lhe. Pois que esta funcionava como um puzzle monstruoso com efeitos de surpresa. 

Ainda que reticente relativamente a esta ‘nova figuração’ António Areal alertava para 

que “esta formulou-se como uma redefinição abstrativa que se aplica numa 

determinação de superfícies particularmente minuciosa, organizada por uma 

estruturação de desenho”313. E se a sua posição em 1963 era ainda crítica 

relativamente à Pop, no catálogo da exposição Novas Iconologias, comissariada por 

Rui Mário Gonçalves, em 1967, na galeria Buchholz, afirmaria que “a Figuração 

revelou-se Nova, recentemente, quando da representação das formas se passou a 

representação de segundo grau — isto é, fez-se a figuração da figuração”314. Neste 

sentido António Areal esclarecia de forma clara uma perceção do novo contexto, onde 

a pop era assumida e se manifestava declaradamente, de resto com efeitos 

significativos na sua pintura desses anos. O entendimento de uma imagem em 

segundo grau pressupõe uma declarada desvinculação a uma imagem original para 

deslocar as operações pictóricas para uma investigação sobre a imagem e a sua 

circulação social, económica e cultural.  

Já para Rui Mário Gonçalves o problema colocava-se na perda do valor do 

elemento figura e do sentido do desenho provocados pelo informalismo, por isso a 

‘nova figuração’ consistia sobretudo na recuperação do elemento figural, entendido 

como uma anterioridade relativamente à representação ou à geometria euclideana. Um 

valor originário para a figura era assim reposto e com isso Rui Mário Gonçalves 

estabelecia uma clivagem entre ‘nova figuração’ e pop art. Ao submeter esta à 

linguagem do cartaz publicitário e entender na progressão deste uma tendência para a 

utilização de elementos de choque visual que renunciam às prévias estruturas 

narrativas encontrava uma tendência análoga à da renúncia aos aspetos narrativos da 

pintura moderna (diga-se, num claro processo greenbergiano). A pop surgia assim 
                                                        
313 AREAL, António — “Sobre abstração e ‘Nova-figuração’ in Jornal de Letras e Artes. 18 de 

outubro 1963 também publicado em anos 60, anos de rutura (cat. exp.). Lisboa: Livros Horizonte, 

Lisboa 94, 1994, s/nº p. 
314Texto republicado em AREAL, António — “ A figuração abstrata” in Textos de crítica e de combate 

na vanguarda das artes visuais. Lisboa: ed. autor, 1970, p. 137. 
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como uma ligação “a aspetos visíveis do mundo exterior (...) como um testemunho 

sociológico [que] pode introduzir-se ainda no mesmo sentido na tendência geral para 

a abstração e desenvolver uma atividade criadora de formas”315. Esta posição 

modernista e filiada nas suas teleologias revelava uma interpretação reticente 

relativamente à crítica da originalidade da imagem e à análise das novas condições de 

produção sob o regime do capitalismo tardio que a pop contrapunha cinicamente ao 

novo lugar que a produção artística ocupava, conquistada a sua coextensividade ao 

mundo. A perceção dos artistas pop no início desta década, como ocorreu com Andy 

Warhol, foi a de que esta não alterava a experiência dos objetos submetidos a uma 

ordem ideológica dominante pela sua negatividade crítica mas revelava-se um fetiche 

jogado no quadro geral na nova produção de bens de consumo. A mimetização dos 

novos processos de produção, a par da reclamação de outros aspetos oriundos das 

vanguardas históricas constituiu a procura de uma experiência das contradições 

internas da nova sociedade, distinta de uma mera cumplicidade316. Neste sentido a 

posição de Rui Mário Gonçalves era profundamente distinta e procurava salvaguardar 

a continuidade da centralidade do sujeito criador e a autonomia do seu processo no 

quadro de uma narrativa moderna. A ‘nova figuração’ separada da pop, uma vez que 

esta era consequência sociológica da outra, procurava responder à crise de valores 

mitológicos expressada por José-Augusto França. Talvez o maior problema destas 

interpretações resida numa proximidade relativa aos conflitos entre figurativos e 

abstratos já obsoletos no passado recente em que ocorreram. As referências que a 

produção artística europeia e americana (do norte e do sul) experimentavam neste 

presente não se cingiam ao velho debate dos anos de 1930, mas retomavam sobre 

outras perspetivas e para outro tempo muitos aspetos que as vanguardas históricas 

tinham trabalhado, como a colagem, o readymade, o monocromático, a fotomontagem 

ou a performance e que agora eram rearticulados. A pop britânica ou norte-americana 

ou sobretudo o nouveau réalisme viram-se confrontados, como afirmou Benjamin 

Buchloh, com “uma situação de que, pela primeira vez no século XX, o projeto da 

                                                        
315 GONÇALVES, Rui Mário — “Chamo a atenção para a pop-art abstrata” entrevista a Bruno da 

Ponte in Jornal de Letras e Artes, 20 de outubro 1968 também publicado em anos 60, anos de rutura 

(cat. exp.). Lisboa: Livros Horizonte, Lisboa 94, 1994, s/nº p. 
316 Cf. BUCHLOH, Benjamin H. D. — Neo-Avantgarde and Culture Industry. Cambridge, Mass. & 

London: MIT Press, 2000, especialmente o capítulo “Andy Warhol’s One-Dimensional Art, 1955 - 

1966”. 
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vanguarda se tornou manifestamente problemático. (...) Talvez o nouveau réalisme 

seja o movimento que reconheceu uma condição particular da neovanguarda de forma 

mais programática: a sua situação precária mas inalterada no cruzamento entre uma 

postura espúria da negatividade crítica e a agenda afirmativa da indústria da 

cultura”317.  

A distância cultural e económica portuguesa relativamente a estes problemas 

era grande e o processo moderno, praticamente inexistente. Os desafios que se 

colocavam à mais recente produção artística passavam por uma produção diferenciada 

que implicasse o lugar de enunciação e os seus meios na nova ordem de questões, o 

que não excluía uma perceção atualizada, pois requeria uma consciência da 

articulação do lugar com o novo paradigma que se manifestava. A pintura de Joaquim 

Rodrigo, realizada desde 1961, constitui o exemplo mais complexo deste 

posicionamento, pela diferença que estabelece com as coordenadas culturais mais 

estereotipadas ou derivativas e pela capacidade crítica suscetível de construir uma 

proposta alternativa que para tal considera esses dados e os implica. A sua pintura 

havia atingido essa sincronicidade em 1959 e 1960 com as vanguardas concretistas, 

pelo que o novo posicionamento pôde construir uma outra discursividade, crítica 

relativamente aos pressupostos modernistas, como provavelmente nenhum outro 

artista português, já que Joaquim Rodrigo havia sido aquele que mais radicalmente os 

experimentara. Pôde, por isso, redefini-los num diálogo com os dados emergentes de 

um novo paradigma artístico e também, como tivemos oportunidade de averiguar, 

através de determinados aspetos mais laterais do próprio processo moderno, 

concretamente a relação com a figura através de Paul Klee e a articulação da grelha 

com um sistema sígnico em Joaquín Torres-García ou ainda e a partir do exemplo 

deste, por um diálogo com a pintura de outros contextos culturais não ocidentais, 

como a dos quiocos da Lunda e a aborígene australiana e com isso inaugurando um 

novo paradigma, politizado, na relação com a arte de outras culturas.        

Em 1966 Joaquim Rodrigo recebe o Grande Prémio Cidade do Funchal da 

Primeira Exposição de Arte Moderna da Cidade do Funchal. Nessa exposição 

apresenta G. N., 1961, que é composto por uma narrativa de situações memoriais de 

uma viagem. Trata-se da pintura cuja proximidade com os aspetos estudados em Paul 

                                                        
317 FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain & BUCHLOH, Benjamin H. D. — “1960a” 

in Art Since 1900, p. 434. 
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Klee é resolvida de forma mais completa. O cromatismo é distribuído por faixas de 

cor autónomas relativamente ao desenho das figuras, atravessam-nas com 

transparências luminosas provocando variações tímbricas numa mesma cor. Através 

destas e dos movimentos da linha são traçadas as figuras. A maior diferença 

relativamente a Klee reside na articulação claramente narrativa que estas figuras 

travam entre si. Ao contrário das outras pinturas deste ano os acontecimentos 

relatados não fazem parte da memória coletiva, mas de um lado privado e não existe 

sequer unidade na ficção, já que diferentes situações são convocadas, em função da 

mnemónica da sequência de uma viagem até ao Algarve. Esta pintura foi apresentada 

pela primeira vez na II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, em 1961, muito valorizada pela crítica a avaliar pela sua receção (Anexo, 

CR 114) e, na sequência de uma exposição de arte moderna no Funchal, em 1966, foi 

a primeira aquisição de arte contemporânea portuguesa desta década para um museu 

nacional. Segundo o júri de premiação, constituído por José-Augusto França, 

Fernando Pernes e António Aragão, “este trabalho situa-se entre os que definem, no 

seu início, uma importante proposta de pop-art só depois generalizada na América e 

na Europa”. Esta declaração do júri suscitou interrogação sobre o entendimento da 

noção de pop art e da pertinência da sua aplicação à pintura de Joaquim Rodrigo. Tal 

como referimos em “Tempo e Inscrição”, “uma carta enviada a um jornal e assinada 

por L. Marcelino levanta com pertinência e no momento certo a questão da pop art em 

Joaquim Rodrigo, que em 1966 parecia pacífica. «Como poderá identificar-se 

semelhante «proposta de pop-art»? Pois a etiqueta assenta erroneamente no referido 

quadro, e também no referido artista, que tem os seus processos figurativos 

sobremaneira próximos da lição sintética de Paul Klee e do primitivismo gráfico 

infantil. E quanto aquilo de o júri atribuir pioneirismo na pop-art…em 1961, 

poderemos recordar-lhe a anterioridade de vários anos das obras de Rauschenberg, de 

Dine, de Johns, por exemplo – pop-artistas surgidos espiritualmente do Dadaísmo, do 

Surrealismo, e da pintura ingénua e popular norte-americana – ou até, como costuma 

dizer Pierre Restany, do folclore citadino»”318. A dúvida levantada tem pertinência, já 

que aproxima a referência de Paul Klee a esta pintura e tal nos parece ser declarado e 

como vimos constitutivo das alterações pelas quais a pintura de Joaquim Rodrigo 

                                                        
318 MARCELINO, L. — Os ficheiros mentais., 1966 (artigo de jornal de referência incompleta 

encontrado no espólio do artista) 
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passava em 1960 e 1961. Nesta opinião de L. Marcelino são também definidos com 

rigor os antecedentes neodadaístas da pop art e as suas relações com a cultura popular 

e que hoje são convencionais em qualquer apresentação deste movimento. No entanto 

o facto é que o termo teve antes da sua fixação mais convencional vários sentidos, por 

vezes quase contraditórios, e a aceção que o júri lhe atribui relaciona-o com a cultura 

popular e a tradição narrativa, que nas margens da pop, sobretudo na Europa 

continental, ganhava significativa expressão e sobre a qual José-Augusto França 

escreveu tão relevantes reflexões como a “Présentation Mytologique de la «Nouvelle 

Imaginerie»” 319, onde deu conta destas novas figurações narrativas servidas por 

linguagens de meios de cultura popular e o próprio Joaquim Rodrigo era objeto de 

análise.  Posteriormente Rui Mário Gonçalves no seu ensaio “Recordando os anos 

sessenta” veio esclarecer esta questão, “quando utilizei no Jornal de Letras & Artes a 

palavra ‘popular’, para concretizar o tipo de pintura iniciado em 1961 por Joaquim 

Rodrigo, não pretendi referir-me diretamente ao meio rural nem às imagens 

mecânicas da publicidade, dos jornais, das revistas ou da televisão. Referia-me às 

imagens simples, às figuras esquemáticas e elementares que podem ser desenhadas 

pelos homens comuns enquanto conversam. (...) Eu falava em ‘corajosa tentativa de 

criar uma iconografia popular’ (Jornal de Letras & Artes, 10 de janeiro de 1962) (...) 

defendia Rodrigo e outros praticantes da neo-figuração, tendo adotado sempre, desde 

o início, uma conceção de neo-figuração que inteiramente a tornava dependente do 

abstracionismo e nisso consistia o lógico uso do prefixo «neo»”320.    

A utilização do termo pop por Rui Mário Gonçalves e José-Augusto França 

leva-nos a considerar uma questão talvez mais genérica que começara a emergir na 

década anterior e que neste início da década de sessenta se manifesta em Portugal 

sobre a designação de pop e que não poderia dar conta da diversidade de 

posicionamentos entretanto revelados e que desde já deveremos entender como um 

fenómeno mais lato que participa na já referida alteração de paradigma cuja 

manifestação nos termos da disciplina da história da arte e das práticas artísticas se 

denomina por neovanguarda, tal como entendido por Benjamin Buchloh e teorizado 

por Hal Foster em Who’s affraid of the neo-avant-gard?321 . Para estes autores a 
                                                        
319 FRANÇA, José-Augusto — “Présentation Mytologique de la «Nouvelle Imaginerie»” in Les Temps 

Modernes. Paris, nº 221, octobre 1964, pp. 740 – 756. 
320 GONÇALVES, Rui Mário — “Recordando os anos sessenta” in anos 60, anos de rutura, s/nº p. 
321 FOSTER, Hal — The Return of the Real, pp. 1 – 33. 
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divisão entre vanguarda e neo-vanguarda estabelecida por Peter Bürger, em Teoria da 

vanguarda, não está circunscrita a uma perda de originalidade e mera repetição 

farsista, por parte da segunda relativamente à primeira, que se havia empenhado na 

destruição da categoria burguesa da arte como instituição, de forma “a reintegrar a 

arte na praxis vital”322. Bürger entendeu a neovanguarda como uma 

institucionalização da vanguarda enquanto arte, para negar as genuínas intenções 

vanguardistas e, como tal, a neovanguarda surge como uma degradação da 

originalidade das vanguardas, que não sobreviveu. Não é assim considerada por este 

autor a dialética da persistência e repetição dos paradigmas artísticos nas suas 

transformações qualitativas. Como refere Benjamin Buchloh “a reemergência de 

paradigmas chave da vanguarda histórica de 1913: a formação da grelha e a pintura 

monocromática, o readymade, a colagem e a assemblage (nas suas versões pictóricas 

ou escultóricas) e — com formas profundamente pictorializadas — o regresso da 

estética da fotomontagem”323 são profundamente significativos nos trabalhos de 

artistas como Lucio Fontana, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Ellswoth Kelly, 

Jasper Johns ou Jacques de la Villeglé. No entanto esta reemergência constitui um 

processo que só se efetiva mais plenamente com a afirmação do concetualismo, cerca 

de 1968 e que culmina em meados da década seguinte, a partir dos trabalhos de 

Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Hacke, Dan Graham e Lawrence Wiener, 

entre outros. Para Buchloh é com os trabalhos destes artistas que se definem 

diferentes pressupostos para as intervenções críticas nos quadros discursivos e 

institucionais que determinam a produção e receção da arte contemporânea e que 

constituem modelos distintos dos processos críticos invocados por Peter Bürger. Para 

Buchloh, “ a primeira das muitas ilusões de Bürger (e também minhas) foi 

seguramente a de situar as práticas da neovanguarda numa relação perpétua e quase 

edipiana relativamente às realizações parentais das vanguardas dos anos vinte. Em 

vez de reconhecer o falhanço da geração dos pais em termos políticos e históricos, 

não artísticos, tal proporcionaria um quadro a partir do qual se poderia pensar as 

condições em que e como a cultura poderia ser concebida depois da Segunda Guerra 

Mundial, Bürger insistiu numa aferição de todas as atividades do pós-guerra contra as 

                                                        
322 BÜRGER, Peter — Teoria da vanguarda. Lisboa: Vega, 1993, p. 103. 
323 BUCHLOH, Benjamin H. D. — Neo-Avantgarde and Culture Industry, p. xxiii. 
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realizações artísticas da vanguarda histórica”324. Também Hal Foster recorre a um 

conceito psicanalítico e neste caso lacaniano, para relacionar vanguarda histórica e 

neovanguarda, que é o de efeito traumático e da necessidade da repetição para que 

este se manifeste, ou seja, um acontecimento só é registado através de outro que o 

recodifica, pelo que se trata de uma ação diferida (Nachträglichkeit) que gera um 

conjunto de revisões e antecipações. Foster aplica este conceito à história da arte e aos 

estudos sobre o modernismo para relacionar vanguarda histórica e neovanguarda. 

Estas são assim “constituídas de forma semelhante, como um processo contínuo de 

protensões e retenções, uma teia complexa de futuros antecipados e passados 

reconstituídos — em suma, uma ação diferida que se envolve com a simplicidade de 

qualquer esquema do antes e do depois, causa e efeito, origem e repetição”325. A partir 

desta perspetiva não existe um trabalho historicamente efetivo, nem um movimento 

ou quadro de movimentos como a vanguarda ou a neovanguarda que estejam 

definitivamente formados ou cujo momento originário seja portador de um sentido 

previamente constituído, se é que é ainda possível falar de uma originalidade 

absoluta. A história transforma-se nessa teia de tempos em reconstrução e revisão 

crítica. 

É no quadro da formação das neovanguardas que a pintura de Joaquim 

Rodrigo, a partir de 1961, poderá ser entendida, sobretudo na relação que mantém 

com a redefinição de uma discursividade crítica, dos valores culturais convocados e 

articulados, do valor da grelha e do monocromático, da composição e das relações 

entre os signos que ao reinterpretarem, deslocarem e romperem com os preceitos 

modernistas concretistas a que estava vinculado se definem num outro paradigma de 

entendimento da obra de arte. A circunscrição do termo pop para estes novos 

trabalhos, ainda que repetidas vezes sublinhada pelos seus autores como uma 

perceção mais alargada do termo, circunscrevia-se a uma dialética entre abstração e 

figuração ou à definição de uma nova tipologia imagética, dentro de um quadro 

antropológico cultural filiado nas mitologias individuais de Breton, que não podia 

situar, nos termos dos novos desenvolvimentos da história da arte, o seu 

posicionamento, pela negatividade que experimentava. Esta pintura que Joaquim 

Rodrigo iniciou em 1961 não só estava distante da pop art ou do nouveau réalisme 
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como partilhava alguns aspetos menos imediatos e que terão de ser vistos a partir de 

algumas questões que antecederam estes movimentos e que foram explorados pelo 

neodadaísmo. Numa entrevista gravada em 1965 e que está na origem do seu livro O 

Complementarismo em Pintura, o próprio Joaquim Rodrigo declarou a José-Augusto 

França e a Rui Mário Gonçalves, entre outros, que “para mim ainda hoje, o tipo mais 

evoluído é o Rauschenberg. Quanto a mim ainda hoje é. (...) A coisa vai-se 

multiplicando o Rauschenberg vai incorporando elementos, todos nós iremos, daqui 

para o futuro incorporando mais elementos, mais dimensões, temperatura, 

termómetros, humores, etc., etc., até que é aquela coisa do tipo que se expôs a si 

próprio na montra: “eu sou a maior obra de arte”, em conceção. Evidentemente. É o 

futuro da coisa”326.  

 

 

 

Rauschenberg, Alan Davie, uma viagem a Londres e outras 

 

As pinturas seguintes, ainda de 1964, retomam inicialmente uma certa 

continuidade, já que 1º M  e Quintais, 1964, se aproximam das anteriores, onde uma 

grelha ortogonal muito irregular dispõe os signos na superfície pictórica e as 

realizadas até 1969 revelam desenvolvimentos mais livres, associados à sobreposição 

e saturação de elementos muito diversificados que se afastam da anterior intuição 

geométrica. Também as marcas da pintura dos quiocos da Lunda e os temas políticos 

parecem dissipar-se. Estas novas pinturas da segunda metade do ano de 1964 são 

talvez as que mais próximas estão de uma linguagem pop. Londres, Trás-os-Montes, 

Painting and Sculpture of a Political Decade, de 1964, N.H.T.P.L., de 1965, até 

Lisboa-Sevilha e Lisboa-Corunha-Marrocos, de 1968, constituem um continuado 

processo de registos que constrói um somatório de acontecimentos que irrompem 

como memórias de muitas viagens. Os títulos tendem a fixar um lugar ou 

acontecimento específico de uma viagem e os de 1968 definem já os termos 

geográficos de uma viagem ou segmento de viagem que é pintado, tal como se tornará 

sistema na década seguinte. Apenas N.H.T.P.L. retoma a evocação de uma canção 

popular como já acontecera. Os títulos tornam-se assim mais uma referência entre 

                                                        
326 Espólio de Joaquim Rodrigo, Museu Nacional de Arte Contemporênea – Museu do Chiado. 
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tantas outras inscritas na pintura. A heterogeneidade destas atinge uma grande 

dispersão que não existia nas pinturas anteriores concentradas num tema. Se a viagem 

facilita esta diversidade, a contínua justaposição de lugares, como Londres, Trás-os-

Montes, Sevilha, Marrocos ou de nomes de artistas, como Rauschenberg, 

Lichtenstein, Alan Davie, Peter Saul, Philip Guston, Piero della Francesca e também 

da mais diversa sinalética, expressões irónicas acompanhadas de onomatopeias, como 

“tour/ismo/bah!” em Trás-os-Montes ou de rostos e corpos dispersos entre elementos 

arquitetónicos esquematicamente tratados vêm reforçar a ausência de uma 

centralidade temática. O recurso às filactérias da pintura antiga também ocorre para 

inscrever o título em Painting & Sculpture of a Political Decade ou No Hay Tumba 

Para Libertad. Como afirmamos em “Tempo e Inscrição”, “a superfície da pintura 

não tem qualquer transparência visual face ao mundo, é um lugar de inscrição de 

memórias de várias perceções que lida com diferentes ordens de experiências e que 

proliferam graças ao sistema semiótico aberto e multidimensional”327. 

Estas pinturas, quando confrontadas com S. M., Mondo Cane I ou 6 H, cuja 

composição se articulava em torno de um signo preponderante posicionado no centro 

visual da pintura e como tal instituía um sentido dominante sobre a teia narrativa, 

sofriam agora uma rasura de qualquer hierarquização visual ou narrativa. A 

proliferação de estradas e caminhos, a par da referida justaposição de elementos 

diversos promoviam um efeito de contínua deslocação preterindo qualquer 

centralidade. A ordem categorial das referências perde-se dando origem a uma maior 

proliferação de códigos. Os elementos de uma cultura popular encontrados em 

Portugal, Espanha, Inglaterra ou Marrocos coabitam com os ícones da vanguarda 

internacional numa exposição na Tate Gallery, com um museu da ciência ou da 

memória de Piero della Francesca e do renascimento. Todos estes signos são 

submetidos à lógica do movimento que os atravessa e pretere qualquer centralidade 

fundadora do quadro narrativo da pintura. Se o diálogo com a alteridade de outras 

culturas obrigara a um descentramento relativo a uma eventual pretensão 

etnologocêntrica, este processo crítico podia ser experimentado com todos os signos 

culturais independentemente de uma maior ou menor proximidade e a mobilidade da 

viagem permitia-o, destituindo com isso qualquer pretensão a uma dominante.  

                                                        
327 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 52. 
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Estas suas pinturas parecem assumir um desejo de diálogo com uma série de 

artistas emergentes que tem oportunidade de ver na exposição The Art of a Decade 

54-64, na Tate Gallery, em Londres. Constituem mesmo os mais declarados 

testemunhos de uma assimilação voluntária de alguns dados associados aos novos 

caminhos da contemporaneidade ou mesmo às neovanguardas. Contudo as 

características do trabalho de Joaquim Rodrigo não se dissipam antes experimentam 

novas possibilidades. Uma referência para estas pinturas que Joaquim Rodrigo realiza 

a partir de 1964 é a pintura de Alan Davie, citado em Painting and Sculpture of a 

Political Decade. A pintura deste escocês depois de uma proximidade, na década de 

1940, com a pintura de Paul Klee e Joan Miró, voltou-se para uma valorização do 

gesto a partir de Jackson Pollock e no início desta década operara uma transição de 

um gestualismo instruído nos princípios do Zen e da prática da espontaneidade para 

uma maior valorização do signo. A retrospetiva da sua obra em 1958, ainda jovem 

tornou-o no mais conhecido artista da sua geração e foi mesmo comparado a Jackson 

Pollock. É também com o movimento Cobra que a sua pintura tem afinidades. Alan 

Davie continuava a procurar pintar tão espontaneamente quanto possível de forma a 

libertar o inconsciente e dar curso à sua manifestação. É a partir da própria intuição 

que surgem os símbolos com que a sua pintura depois de 1960 trabalha. Influenciado 

pelas teorias de Carl Gustav Jung, Alan Davie apropria símbolos de culturas africanas 

e do pacífico aos quais acrescenta outros estritamente pessoais. Uma componente 

mística está presente, ainda que como demanda de uma universalidade simbólica na 

esteira de Jung. As pinturas de Alan Davie realizadas com grande rapidez e muitas 

delas no chão do atelier foram associadas à abstração mas o próprio recusou essa 

relação, pois que o seu trabalho no plano articulatório de signos e símbolos em muito 

se afastava daquela. Se Alan Davie procurava alguns universais através dos símbolos 

que eram utilizados por mais de uma cultura esta preocupação esteve desde sempre 

arredada do projeto de Joaquim Rodrigo, no entanto é provável que o recurso a uma 

imagética “primitivista” possa ter atraído o interesse de Rodrigo, quando viu pela 

primeira vez a sua pintura na exposição Art of a Decade 54 – 64 apesar da sua relação 

com a produção de outras culturas ser profundamente politizada ao contrário de 

Davie.  Numa entrevista, Rui Mário Gonçalves reconhecia em Alan Davie como “o  
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pintor mais válido atualmente nesta corrente”328 que procurava reabilitar o elemento 

figura fora da noção de representação mimética ou da geometria euclideana. Esta 

observação permite posicionar o trabalho da Alan Davie, sobretudo o realizado a 

partir de 1960 para além da simples continuidade de um gestualismo, apesar do efeito 

de moda que produziu nessa década. Os motivos circulares e em espiral, às vezes 

ornados de coroas, a recorrência ao valor semântico e puramente gráfico do texto, a 

profusão de pontos luminosos, a utilização de gestos evocativos e expansivos na 

realização das formas extremamente fluidas e por isso uma grande espontaneidade no 

seu desenho irregular a par de um cromatismo, por vezes, reduzido aos ocres e 

vermelhos terão certamente levado Joaquim Rodrigo não só a citá-lo mas a 

aproximar-se de uma experiência que na aparência poderia ter relações com a sua 

pintura mas cujo trajeto era bem diverso. 

A profusão de signos justapostos e sobrepostos que esgotam a superfície da 

pintura parece prescindir da grelha ortogonal, que organizava os signos no plano de 

forma mais dinâmica em S. M. ou em muitas outras pinturas dos primeiros anos desta 

década, no entanto o entendimento que Joaquim Rodrigo faz deste elemento não só é 

peculiar como lhe permite uma trama tão reduzida que se torna possível articular 

inclusivamente os signos mais gestuais da pintura. Conforme explica, “corresponderá 

a definir-se assim uma rede modular de malha tão pequena que visualmente é 

insuscetível de correção. É o caso evidente (...) de Tobey, Pollock, Riopelle e outros. 

Também percorri esse caminho”329. Todavia Joaquim Rodrigo refere um segundo 

processo que se adequa mais declaradamente a estas pinturas de 1964 em diante, “este 

procedimento corresponde a desenhar cada uma das novas formas de modo a, pelo 

menos, tangenciar ou sobrepor-se à forma imediatamente anterior, entendendo-se este 

critério nas condições indicadas e mediante leituras correspondentes feitas sobre os 

respetivos eixos ortogonais. De um modo mais direto e talvez mais acessível: 

proceder de forma a eliminar os corredores livres, retilíneos e de largura invariável, 

horizontais e ou verticais”. Mas refere ainda que “em qualquer das soluções tem-se 

em vista a utilização de todos os pontos dos eixos ortogonais, eliminando assim os 

                                                        
328 GONÇALVES, Rui Mário — “Chamo a atenção para a pop-art abstrata” entrevista a Bruno da 

Ponte in Jornal de Letras e Artes, 20 de outubro 1968 também publicado em anos 60, anos de rutura, 

s/nº p. 
329 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 34 
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intervalos arrítmicos” 330. Esta utilização da grelha ou de pelo menos os eixos do 

sistema ortogonal permitia assim a total saturação da superfície e em última instância 

uma irradicação da noção de fundo da pintura.  

A posição relativa que os signos ocupam recusa uma ordem cronológica ou 

diegética, para revelar a narrativa como processo de articulação dos próprios signos. 

Roland Barthes na sua Introdução à análise estrutural das narrativas 331 explicou que 

uma narrativa não depende exclusivamente de uma diegese mas sobretudo da 

disposição (a dispositio da retórica clássica) dos seus signos, pelo que pode existir 

narrativa sem história, embora o inverso não seja possível. De facto, estas pinturas 

com as suas composições meramente compósitas definem narrativas, mas já não 

pressupõem uma unidade de ação com um desenvolvimento próprio que definiria uma 

história. As narrativas que implicam possíveis ordens para os signos estão, sem 

dúvida, animadas por uma pulsão fabuladora reportada a um registo memorial e como 

tal implicam uma dimensão temporal na própria composição. Como esta é organizada 

pela grelha projetada pelo sistema ortogonal e até então era entendida pelos cânones 

modernistas como um elemento puramente espacial, passa a manifestar a partir daqui 

uma relação ambígua entre espaço e tempo, inédita relativamente ao primado do 

espaço, que caracterizara o uso da própria grelha e as pinturas abstratas da segunda 

metade da década anterior. Se nas primeiras pinturas desta década a grelha permitia 

construir signos e a sua articulação através de uma ordem hierárquica em termos de 

ocupação do centro da pintura e da própria escala dos signos gerava a narrativa, 

agora, rasurados estes valores, a grelha não só definia os diferentes espaços do plano 

da pintura como também as diferentes temporalidades dos signos destituídas de uma 

ordem específica para além do somatório que estas pinturas parecem apresentar. A 

sua sintaxe é a da coordenada e, a partir da qual tudo se justapõe excessivamente. Por 

todas estas razões uma relação com a pintura de Robert Rauschenberg torna-se 

possível. Não no plano medial, já que a integração de fotografias e objetos que ocorre 

na pintura deste, desde 1954, com as combine paintings, não se poderá relacionar com 

estas pinturas de Joaquim Rodrigo e, de resto, este, embora compreendesse esta 

ordem de problemas, que designou por adição de novas dimensões à pintura, nunca 

                                                        
330 Idem, p. 35. 
331 BARTHES, Roland — “Introduction à l’analyse structurale des récits”. Communications. Paris, n.º 

8, 1966. 
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esteve interessado em sair da própria pintura, apesar de admitir, sem dúvidas, em 

1965, que a trajetória da arte contemporânea era inevitavelmente essa até à 

transformação do próprio corpo no medium, como declarou Ben Vautrier e Joaquim 

Rodrigo parecia não ter dúvidas. A relação possível reside num plano estrutural da 

pintura onde Rodrigo se mantém, ou seja, na produção da imagem e no modo 

imaginativo da sua confrontação com o seu produtor.  

Para estabelecer esta relação torna-se importante considerar o ensaio de Leo 

Steinberg, Other Criteria, inicialmente apresentado numa conferência no Museu de 

Arte Moderna de Nova York em 1968 e posteriormente ampliado, tendo a sua última 

parte sido publicada na Artforum de março de 1972. Este facto deu-lhe uma maior 

popularidade e permitiu situar com grande lucidez as alterações que então estavam em 

curso no conceito de pintura. Steinberg serve-se de uma metáfora, a de uma mesa 

tipográfica, que consiste numa superfície horizontal em forma de caixa onde se coloca 

uma superfície de impressão, para propor um novo conceito do plano pictórico e 

descrever as suas características “na década de 1960 — como uma superfície pictórica 

cujo ângulo relativamente à postura humana é a condição prévia da alteração do seu 

conteúdo”332.  O axioma que havia presidido à conceção do plano pictórico — e que 

unia os Velhos Mestres ao Cubismo ou ao Expressionismo Abstrato — entendia a 

imagem como representação de um mundo, como uma espécie de espaço do mundo 

que se lia no plano pictórico em direta correspondência com a postura humana ereta 

contemplando o mundo. A parte superior da imagem correspondia àquela onde a 

cabeça se situa e observa, enquanto que as partes inferiores da imagem correspondiam 

ao espaço em volta do lugar onde os pés se posicionam. Para Steinberg “mesmo nas 

colagens cubistas de Picasso, que quase entraram em rutura com o conceito de espaço 

da Renascença, permanece uma remissão que implica os atos de visão no modo como 

foram vistos”333. Portanto, em todos estes exemplos, o plano pictórico definia uma 

remissão para o mundo natural e evocava o sentido e a informação experimentados 

pela postura ereta normal. Mesmo Jackson Pollock, que pintava na horizontal, sobre o 

chão, ao remover as telas para a parede, devolvia a verticalidade e os drippings 

transformavam-se num bosque cerrado diante dos olhos do observador pelo que a 

                                                        
332 STEINBERG, Leo — Other Criteria, Confrontations with Twentieth-Century Art. London, Oxford, 

New York: Oxford University Press, 1972, p. 82.  
333 Ibidem. 
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pintura se articulava novamente com a postura humana. Segundo Leo Steinberg, por 

volta de 1950, algo diferente ocorreu com as pinturas de Dubuffet e de Robert 

Rauschenberg. Estas pinturas já não simulavam campos verticais, antes se definiam 

como superfícies horizontais opacas. “O plano pictórico entendido como uma mesa 

tipográfica faz a sua alusão simbólica às superfícies rígidas como um tampo de mesa, 

o chão do atelier, mapas, bilhetes — qualquer superfície recetora na qual os objetos 

são espalhados, onde os dados dão entrada, onde a informação pode ser recebida, 

impressa, gravada — de forma coerente ou confusa. As pinturas dos últimos quinze 

ou vinte anos insistem nesta nova e radical orientação, onde a superfície pintada já 

não é o análogo de uma experiência visual da natureza mas um conjunto de processos 

operativos”334. Para Leo Steinberg não se trata de colocar ou não a pintura 

verticalmente na parede, a questão reside no aspeto psíquico da imagem, no seu modo 

especial de confrontação imaginativa. Esta deslocação do plano pictórico da vertical 

para a horizontal, aspeto que toca num par fundamental da antropologia estrutural, é a 

expressão “da mais radical alteração no domínio da arte, a passagem do natural para o 

cultural”335. Terá sido assim Robert Rauschenberg quem, no início da década de 1950, 

terá proposto transformar a superfície pictórica numa superfície de trabalho ou mesa 

tipográfica e fundado uma linguagem artística que passou a relacionar-se com uma 

outra ordem da experiência.  

É possível estabelecer um paralelo entre as combine paintings de 

Rauschenberg e estas pinturas de Joaquim Rodrigo no que respeita à conceção 

estruturante da noção de superfície pictórica. No entanto para Rauschenberg os tipos 

tradicionais de superfície pictórica pareciam inadequados por serem demasiado 

exclusivos e homogéneos, o recurso à colagem de elementos possibilitava confrontar 

a ilusão tópica em profundidade da fotografia com a pintura que também utilizava 

misturada. A bidimensionalidade do plano pictórico dava lugar a um compósito de 

operações. Aquela deixava de ser um problema pois que o seu entendimento era o de 

uma secretária desarrumada ou de um chão por varrer. Contra a superfície pictórica 

podia-se colocar ou projetar qualquer imagem, porque estas já não funcionavam neste 

contexto como a ilusão de um outro mundo, mas como pura sucata ou simples 

material impresso. Também estas novas pinturas de Joaquim Rodrigo se tornaram 
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335 Ibidem. 
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uma superfície à qual qualquer coisa encontrada, lembrada ou dita poderia aderir 

enquanto signo inscrito e submetido aos quatro valores cromáticos. Importa desde já 

sublinhar esta diferença significativa que no entanto não altera à partida o conceito de 

superfície pictórica por ambos partilhado mas cujos resultados serão 

progressivamente diferentes, como disso dava conta Joaquim Rodrigo na conversa já 

citada. Nestas pinturas um sinal de trânsito, um mapa, um inseto, um quadro de 

marcações, uma figura, um engenho, uma vista aérea, um nome, uma arquitetura, um 

rosto ou um esquema tudo passou a ser suscetível de inscrição na superfície, que se 

tornou um palimpsesto. O espaço positivo e negativo, o verso e o anverso, o direito e 

o invertido (ainda que em menor grau, tal como em Rauschenberg) ou a diferenciação 

entre figura e fundo são continuamente reversíveis. Tudo se torna radicalmente 

diferente de um plano transparente entendido como uma projeção ótica do campo 

visual mais se acordando com o fluxo mental interior como um monólogo que age por 

transformação do mundo exterior e integra as suas perceções, discursos, situações, 

dados não processados para serem mapeados na superfície saturada da pintura. A 

integridade do plano pictórico desenvolvida pela sua pintura no final da década 

anterior cedeu o lugar a um compósito de operações do acaso e da contingência que 

possibilita qualquer conteúdo que não evoque a priori um acontecimento ótico. Por 

isso, para Steinberg, estabelece um corte com as classificações “abstrato” ou 

“figurativo”, Pop ou Modernista. Esta rutura é mais do que a distinção de uma 

superfície se for compreendida como uma mudança dentro da pintura, que 

transformou a relação entre o artista e a imagem, a imagem e o observador. Se o 

sujeito que emerge a partir da pintura de Rauschenberg se distancia do sujeito 

romântico em face da natureza para dar lugar ao sujeito urbano e fragmentado de um 

mundo cuja produção se centrou nos bens de consumo e na espetacularidade das suas 

imagens, no caso de Joaquim Rodrigo este sujeito não se diferencia muito daquele, 

embora o consumo e a espetacularidade, pelas razões já referidas, estejam ausentes. 

Este sujeito assume sobretudo uma posição flutuante e nómada pelos muitos acidentes 

do mundo e sobre os quais não tem posicionamentos tão definidos quanto os 

testemunhados pelas pinturas de 1961 a 1963, ainda assim em N. H. T. P. L., 1965, 

surge novamente um título cifrado pelas iniciais de No Hay Tumba Para Liberdad 

que se inscrevem numa filactéria com esta declaração.  

Uma componente cartográfica iniciada com Córdoba de 1963 vai ter um 

amplo desenvolvimento no curso da sua pintura até 1980. As relações espacio-
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temporais que cada signo mantém com outro implica um percurso, o que se tornará 

mais definido nas pinturas da década seguinte. Esta relação de deslocações vem 

alterar “um paradigma cultural sedentarizado e organizador da perceção num tema, 

para outro transversal sujeito ao heteróclito das perceções”336 e que define um outro 

quadro de entendimento que se reporta à alteração produzida pelas neovanguardas que 

tornou o curso da arte não-linear e imprevisível e de que este tempo dá sinal. Todavia, 

não ocorre uma filiação do trabalho de Joaquim Rodrigo nestas, ainda que mantenha 

com muitas das suas problemáticas uma relação dialógica complexa, como acontece 

nestes anos com a pintura de Robert Rauschenberg. Tal facto permite-lhe articular de 

diferente forma, quando não mesmo crítica, alguns dos princípios estruturantes do 

entendimento modernista. A pintura de Joaquim Rodrigo no curso destes anos foi 

procedendo a uma contínua experimentação de possibilidades não pensadas pelo 

modernismo e operando uma mudança de paradigma, através de uma crítica aos seus 

princípios idealistas, talvez só possível por os ter levado a consequências inéditas no 

plano nacional. A sua obra destes anos articula a consciência dessas alterações sem se 

integrar de forma derivativa nelas, como aconteceu com a maioria da produção 

artística nacional, mas levantando-lhe outras dúvidas e questões que com o correr do 

tempo ganharam novas pertinências, concretamente a viabilidade de um projeto de 

pintura depois das questões levantadas por esta nova conceção de uma superfície, que 

de tão aderente a todas as indexações do mundo, se dissolveu com o curso das 

neovanguardas. Joaquim Rodrigo pôde encontrar uma alternativa, sem com isso repor 

um projeto reativo ou mesmo reacionário de pintura — como viria a acontecer com os 

regressos à pintura que os finais da década de 1970 e início da seguinte assistiriam —, 

construindo um sistema profundamente singular e capaz de definir-se em articulação 

com os projetos das neovanguardas ou quando estes desapareceram como um projeto 

de contínua reinvenção do medium. 

 

 

 

 

 

                                                        
336 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 54. 
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Considerações sobre Joaquim Rodrigo e a década de 1960 

 

Até ao final desta década a pintura de Joaquim Rodrigo deu curso ao 

desenvolvimento peculiar de um novo paradigma, onde ainda assim estão implicados 

diversos elementos característicos de um outro paradigma, o modernista e que 

sofreram revisões radicais. Ao implicar uma dimensão temporal na grelha 

composicional destituía um primado da espacialidade para a tornar um agente da 

relação entre espaço e tempo. A metalinguagem que a grelha ortogonal suscitava 

sobre a integralidade do plano pictórico transformou-se num sistema da relação do 

domínio pictórico com a memória do mundo e por isso rasurou também a 

circunscrição da representação à noção de presença do referente para se desenvolver 

enquanto jogo com a materialidade significante dos elementos da pintura de forma a 

produzir a figura. Uma consciência da atividade de significação produzida pela 

articulação dos signos emerge e manifesta-se através de uma estrutura narrativa. A 

emergência desta, num quadro histórico-cultural novo e complexo, proporciona um 

interesse e aproximação de aos signos e códigos de diferentes culturas capazes de 

reclamar uma discursividade e um testemunho sobre os exercícios das relações de 

poder entre culturas ou sobre os acontecimentos políticos do país. A sedimentação de 

uma teoria da cor que começou a trabalhar ainda em 1959 com as suas pinturas 

abstratas é finalmente estabilizada nos quatro valores (branco, preto, vermelho 

amarelo) a partir de 1964. A circunscrição à pop art da sua pintura destes anos será 

limitada, porque ela não se circunscreve às questões do regime da imagem mercantil e 

dos seus meios de circulação, antes explora possibilidades mais amplas e diversas do 

plano discursivo da própria pintura. É a partir de uma outra conceção do plano 

pictórico, que não o toma por um equivalente da perceção visual naturalista mas como 

uma superfície opaca onde são inscritas operações entre signos, que a sua pintura 

pode ser relacionada com os desenvolvimentos artísticos contemporâneos, 

nomeadamente com um primeiro momento das neovanguardas. A consciência de que 

este processo poderia implicar uma desvinculação do próprio medium e das suas 

particularidades para uma prática e reflexão mais alargada, enquanto arte no geral, 

obrigou-o a uma nova reformulação da sua pintura a partir de 1969. Como afirmou 

Rui Mário Gonçalves, em jeito de balanço, sobre a transformação que a pintura de 

Rodrigo sofreu no final desta década, “quando, alguns anos mais tarde, foi 

compreendida a dimensão política das pinturas de Rodrigo (...), já era de novo pelo 



 238 

referente, pelo narrado, que as suas pinturas eram aceites ou combatidas. Então, 

Rodrigo procurou concentrar-se de novo na sistematização da sua linguagem visual, 

única garantia da persistência da sua mensagem (a ordem de uma pequena narrativa e 

a sintaxe do desenho e da cor)”337. 

A pintura realizada no curso desta década passou a implicar uma semiótica 

aberta aos mais diversos sistemas de significação, misturando códigos e sinais por um 

processo aditivo infinito, que tendencialmente, e à medida que o processo se 

desenvolveu, caminhou para um generalizado processo acategorial. Tudo isto se 

afastava em muito das interrogações racionalistas que tinham motivado os 

desenvolvimentos da década anterior. Uma sistemática destes processos tornava-se 

determinante, sem um qualquer regresso à unidade racionalista que havia submetido o 

domínio percetivo às suas condições e consequentemente rasurava o signo no que ele 

tem de exterioridade e produção de sentido relativa a uma ausência. Até 1960, as 

condições formais do visível definiam e operavam como princípios estruturantes da 

forma significante afetada por essa idealidade da consciência que assim se tornava 

presente ao seu significado. Esta presença, que como tal não é a do mundo 

percecionado mas a de uma consciência, não poderia ser uma perceção puramente 

interior ou puramente exterior, tornava-se uma presença a si como anterioridade do 

movimento percetivo. No entanto as operações das formas significantes 

experimentadas pelas pinturas abstratas declaravam uma articulação entre si centrada 

na sua materialidade significante e que mais não era do que uma linguagem. Na 

medida em que esta linguagem procedia pela sua materialidade e  destituía a 

anterioridade de uma consciência relativamente ao movimento percetivo que punha 

em jogo, tornava-se indiferente a dicotomia entre o figurativo e o abstrato, desde que 

estivesse salvaguardado o primado de uma estrutura significante a partir da qual 

qualquer figura ou forma pudesse ser produzida. Foi este passo que as primeiras obras 

desta década empreenderam. A relação da materialidade da linguagem com a 

perceção passou a implicar um intervalo que Joaquim Rodrigo designou por memória. 

E os sentidos que esta proporcionou foram diversos, mas desde logo uma reclamação 

testemunhal para a pintura daquilo que a teleologia modernista mais idealista a havia 

arredado. Pintar o que não era suposto ser pintado ou constituído como imagem da 

história foi uma das primeiras experiências que a introdução da memória trouxe, mas 

                                                        
337 GONÇALVES, Rui Mário — “Recordando os anos sessenta” in anos 60, anos de rutura, s/nº p. 
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neste processo a sua pintura confrontou-se com uma crescente diversidade de códigos 

das mais diversas linguagens com que se articulou, pelo que o domínio percetivo 

sofreu uma complexificação que lhe veio retirar a transparência do mundo. Neste 

sentido a proximidade que a sua pintura experimenta com o conceito do flatbed 

picture plane de Leo Steinberg é notória e de interesse maior pela revolução do 

conceito espacial da pintura por este proposta e que cessa a sua analogia com o 

domínio visual para se tornar um espaço opaco e operativo de signos, dados 

informativos, sinais ou quaisquer outras marcas. A proximidade de Joaquim Rodrigo 

com os desenvolvimentos das primeiras neovanguardas nesta década surge muito 

mais como uma consequência da crítica a que submete os princípios da sua pintura 

abstrata concretista, a par das soluções de superação desta e das respetivas 

concomitâncias com aquelas, do que por uma deliberada assimilação apenas sensível 

à novidade, passível de remeter a fase anterior para um simples passado 

inconsequente.  

Obviamente que este movimento da materialidade significante para a perceção 

e o respetivo retorno teria de ser mais tarde ou mais cedo objeto de uma 

sistematização de forma a proporcionar um entendimento específico e baseado na 

experiência do medium da pintura. As décadas seguintes ocupar-se-ão exclusivamente 

dessa tarefa, ou seja, formalizar a complexidade a que esta década havia chegado e 

definir uma outra conceção de pintura consequente com os desenvolvimentos 

modernistas mas crítica relativamente aos seus idealismos implícitos ou teleologias 

explícitas. A teorização que Joaquim Rodrigo explana no seu ensaio O 

Complementarismo em Pintura traça um hiato sobre esta década, reduzindo-a à 

descoberta de um quarto valor que vinha acrescentar-se à relação matriz – forma – cor 

e que é a memória. Daí passa para as questões que o vão ocupar na década de 1970 

deixando em aberto um amplo conjunto de problemáticas suscitadas pelas pinturas 

destes anos. Tal poderá ser visto como circunstância do momento de enunciação, no 

entanto também poderá ser entendido como uma tentativa de estabelecer um método 

específico da pintura capaz de tornar possível a sua relação com as mais variadas 

ordens discursivas. Independentemente destas questões, desta década de uma pintura 

política, como o próprio a definiu por interposto título, ficará como marca 

absolutamente capital para a história da arte ocidental a alteração que a sua relação 

com a arte de outras culturas estabelece neste paradigma que, principalmente desde o 

século XIX, foi sofrendo importantes mutações e com a pintura de Joaquim Rodrigo 
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em 1961 assume uma nova configuração crítica, reveladora de uma consciência 

política do problema.       
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Capítulo III 

 

Memória, inscrição, sistema, percurso 
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Uma cartografia de viagens  

 

Num artigo publicado inicialmente em 1964 na revista Les Temps Modernes e 

posteriormente reunido nos Oito ensaios sobre arte contemporânea, José-Augusto 

França explica que “Rodrigo afasta-se [dos pops] como de todos os outros imagistas 

(…), porque no seu sistema pessoal não se encontra vestígio de imaginário poético: a 

sua démarche faz-se do concreto para o concreto”338. De facto, esta declaração não só 

dava conta do presente como parecia antecipar, em pelo menos cinco anos, o percurso 

da pintura de Joaquim Rodrigo. A partir de 1969, uma alteração vem declarar de 

forma mais sintética e também complexa a estrutura deste movimento do concreto 

para o concreto.  

Lisboa – Madrid, 1969, na sequência das anteriores pinturas desta década, 

saturava a superfície pictórica integrando uma grande diversidade de signos 

tangenciados uns aos outros. Apenas o cromatismo parece organizar a totalidade da 

pintura e, por isso, promove uma maior homogeneidade. Lisboa – Oropeza, realizado 

logo a seguir, apresenta os mesmos signos visuais, só que estes deixaram de se 

tangenciar. As suas irradiações que preenchiam com densidade o plano pictórico e 

evitavam os corredores livres, retilíneos e de largura invariável, horizontais e ou 

verticais desapareceram por completo e deram lugar à presença da superfície 

monocromática onde são inscritos os diversos signos. Atomizados na superfície, que 

deverá ser entendida como um não-fundo, assumem agora maior relevância individual 

e orientam forças dispersas no plano. As figuras que constituem os signos visuais, 

seguem os princípios de Torres-García já adotados anteriormente, ou seja, são 

apresentados em alçado, planta ou corte, de modo a evitar qualquer ilusionismo 

espacial e são organizadas de forma esquemática, por vezes mesmo de modo 

diagramático. As estradas conferem dinamismo ao conjunto e supõem relações 

sequenciais entre os signos atomizados em constelações e dispersos no plano. O 

espaço que os separa e individualiza permite perceber de modo mais explícito as 

diferenças categoriais de um para outro, o que confere uma declarada dimensão 

heteróclita ao conjunto. O encadeamento luminoso dos faróis dos automóveis ao 

                                                        
338 FRANÇA, José-Augusto — “Présentation Mytologique de la «Nouvelle Imagerie»”. Les Temps 

Modernes. Paris, n.º 221 (outubro de 1964), p. 753 e — Oito Ensaios sobre Arte Contemporânea. 

Lisboa: Publicações Europa – América, 1967, pp. 143 – 144. 
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longo de uma estrada, representado em planta, uma estrada deserta, um sinal de 

passagem de gado, uma bota, um troço urbano ligando duas praças representadas em 

planta, as iniciais de uma marca de cigarros, uma pintura de Greco, não definem 

aspetos particulares de uma categoria, antes dão livre curso ao heterogéneo que a 

viagem aglutina como narrativa. Um estudo para esta pintura (Anexo CR 140) 

apresenta uma grelha ortogonal como estrutura da composição de algumas figuras e 

que como tal subjaz à pintura e organiza no plano os diversos signos, agora sem a 

preocupação de os fazer tangenciar uns aos outros. A função da grelha, nesta fase, é 

sobretudo a de posicionar cada figura no espaço de forma a preenchê-lo evitando os já 

referidos corredores livres horizontais ou verticais atravessado a totalidade da 

superfície. A paleta está já há muito definida dentro dos quatro valores, mas agora a 

sua distribuição segue uma ordem mais rigorosa: a mistura de todos os valores produz 

uma superfície homogénea castanha, que designaremos por não-fundo339; cada signo é 

constituído apenas por dois desses valores que atualizam uma particularidade da 

superfície. O eixo dicotómico que as pinturas abstratas de 1960 estabeleciam entre um 

não-fundo e as formas-significantes (não-figuras), retorna nestas como um processo 

semelhante, todavia as formas-significantes passaram a signos, depois do processo 

transformativo que a sua pintura sofreu no curso desta década. 

Em 1961 e 1962, Rodrigo realizou algumas pinturas mais grafitadas (19S 

Pesadelos, Kultur – 1962 ou Mondo Cane 2) e que podem fazer lembrar esta, mas a 

uma observação mais atenta as diferenças são notórias. A gestualidade do graffiti é 

mais diversificada e também mais confinada a cada signo, os respetivos 

preenchimentos cromáticos apresentam agora maior sistematicidade. A composição, 

apesar de uma aparente espontaneidade, opera uma distribuição dos elementos mais 

homogénea, quase apagando a própria ideia de composição. Os temas políticos, 

cripticamente enunciados pelas iniciais dos títulos, desapareceram e, como vimos, 

desde 1964 que as viagens começaram a constituir gradualmente os temas e os 

encontros das suas pinturas e nesta também ocorre semelhante situação. O título não 

podia ser mais explícito.  

Torna-se óbvio e notório que uma profunda depuração teve lugar, de um 

horror vaccui patente no preenchimento da superfície das anteriores pinturas, 

                                                        
339 Cf. Capítulo I, “A «total» diversidade na unidade e a unidade na «total» diversidade 

reencontradas”. 
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Joaquim Rodrigo passou à exposição da pintura como uma superfície monocromática 

suscetível de múltiplas inscrições. A diversidade destas, dos seus códigos, os 

diferentes sistemas de signos, o processo de inscrição, o intervalo e a problematização 

da referência a par da sua dispersão e do espaço que torna possível a coexistência das 

multiplicidades, constituem algumas das problemáticas associadas a estas novas 

pinturas. Até 1975 serão muito semelhantes e dão-se a infinitas repetições de signos, 

troços de viagens, que se atualizam de forma diferente e que privilegiam a 

experimentação de um novo método que acompanha a elaboração destas pinturas. 

Pelo que a sua análise deverá atender às variações que os diferentes aspetos assumem 

e não tanto a um processo de desenvolvimento linear de pintura para pintura como 

ocorreu declaradamente na década de 1950 ou já por séries na seguinte. Joaquim 

Rodrigo a partir desta data retomava a experimentação com vista à construção de um 

método capaz de redefinir por completo as convenções da pintura tal como as praticou 

no quadro do modernismo, já que nos anos anteriores a sistematicidade da sua pintura 

parecia quase dissolver-se. 

Uma vizinhança entre pintura e cartografia caracteriza esta nova fase. Os 

signos inscritos no plano reportam perceções singulares associadas a uma viagem, 

indicada no próprio título através dos dois nomes das cidades que delimitam o 

percurso. Qualquer aproximação destas pinturas ao género da paisagem seria 

desapropriado, porquanto esta pressupõe uma unidade espacial de um conjunto de 

signos, o que não ocorre nestas pinturas constituídas por um somatório de 

singularidades que são os signos inscritos na superfície monocromática. Eles 

instituem diferentes forças forjadas pelos movimentos percetivos e que a pintura 

cartografa como aconteceres puramente singulares articulados pelo movimento que é 

a viagem e a sua própria narrativa. Estas pinturas são realizadas a partir de pequenos 

cadernos de viagem com notações verbais sobre os seres, objetos, paisagens, nomes 

ou textos observados e aí indicados por ordem cronológica, de percurso em percurso, 

para posterior guião da pintura, onde geralmente por essa ordem são pintados. 

Joaquim Rodrigo designou em O Complementarismo em Pintura estas obras 

realizadas até 1975 de Génese do 1º grau340. Partiu do princípio de que na maioria das 

coisas sobressaíam apenas duas cores e a partir daí com uma das cores, selecionada a 

partir de valores de claro-escuro, desenhou o contorno exterior e alguns elementos 

                                                        
340 Cf. RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 39. 
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interiores de imagens retidas na memória e no seu interior marcou com uma pincelada 

a segunda cor recordada. O signo seguinte seria posicionado sempre à esquerda, como 

uma escrita, que não tivesse de seguir a horizontalidade de uma linha podendo situar-

se mais abaixo ou acima da precedente, e era realizado da mesma forma, todavia a cor 

interior já não podia ser a recordada mas a que contrastava e fazia sistema. 

Obviamente que as cores referidas são as cores férteis suscetíveis de traduzir a 

memória de uma cor qualquer. 

Nestas pinturas que organizam no plano signos da memória de perceções de 

um percurso é possível encontrar semelhanças com determinada cartografia medieval, 

onde eram as particularidades de um percurso que o definiam e não um saber 

científico e genérico de uma dada área. Os primeiros mapas medievais apresentavam 

apenas traçados lineares de percursos com referências a etapas a efetuar, como lugares 

onde passar, pernoitar, orar ou realizar uma qualquer particularidade, a par das 

distâncias medidas em horas ou dias do tempo da viagem. Segundo Michel de Certeau 

“cada uma delas é um memorando prescrevendo as ações. O percurso a realizar 

domina. Engloba os elementos do mapa, tal como a descrição de um caminho a 

efetuar é hoje acompanhada de um desenho apressado que traça no papel citações de 

lugares, uma dança de passos através da cidade”341. Tal como nestes mapas 

medievais, as figuras dos vários acontecimentos no curso da viagem que têm lugar 

nestas pinturas de Joaquim Rodrigo não são reportáveis a um mapa geográfico mas a 

uma narrativa de diário de viagem. Estas pinturas, quer pelo método da sua 

realização, quer pela configuração imagética resultante, assemelham-se assim a mapas 

da memória. Importa realçar que implicam uma conceção de espaço própria suscetível 

de articulação com um quadro antropológico do final do século XX o que as faz 

diferir destas referências implicando um outro conceito de imagem. De facto, estas 

pinturas de Joaquim Rodrigo, definem rigorosa e sistematicamente um conceito de 

imagem pictórica singular e que já não é sequer suscetível de uma integração num 

movimento artístico referenciado — nenhum dos seus críticos e historiadores o fez, 

todos reconhecem a idiossincrasia destas pinturas e relevam essa particularidade — 

mas propõem uma reinvenção do próprio medium. 

 

 

                                                        
341 CERTEAU, Michel de — L’invention du quotidien. Paris: Gallimard, 1990, pp. 177 – 178. 



 247 

Monocromático e narrativa 

 

Estas pinturas realizadas a partir de 1969 reúnem dois entendimentos 

contraditórios na história do modernismo, ou melhor, que se excluíram e até aqui 

pareciam não poder coexistir. São eles o monocromático e a narrativa. Importa desde 

já salientar que nestas pinturas, como já vinha ocorrendo nas anteriores, ainda que de 

diferentes formas, não existe um fundo. Vimos no capítulo “A «total» diversidade na 

unidade e a unidade na «total» diversidade reencontradas” como Joaquim Rodrigo, a 

partir de 1959 e sobretudo em 1960, com pinturas abstratas como Alfarrobeira 1 e 2, 

Heliópolis, Baile, Cisterna, ou Noturno, erradicava a noção de fundo a partir da 

construção de uma cor intermédia relativa a todas as cores-formas dos elementos base 

que constituíam decomposições dessa cor intermédia, de forma que existia uma 

relação intrínseca entre os desenvolvimentos modulares e esta cor que por vezes era 

também uma cor-forma, como em Heliópolis, por exemplo. Não existia assim uma 

fronteira entre o grupo ordenador e a cor intermédia, pelo que esta não poderia ser 

entendida como um fundo, que se opusesse às formas, mas também porque não era 

apenas cor intermédia de uma cor-forma, como acontecia em Alfarrobeira 1 e 2 ou 

Baile, definia-se como não-fundo, suscetível de uma atualização numa cor-forma. A 

sua função era essa, a de atualizar a não ocorrência e salvaguardar a contingência da 

atualização. Na manutenção desta reserva afastava-se Joaquim Rodrigo da 

sistematicidade absoluta, que não deixava margem para o acidente. O não-fundo da 

sua pintura pode ter atravessado, no curso das experiências realizadas na década de 

1960, com o seu horror vaccui, algo semelhante a um palimpsesto de inscrições 

continuamente sobrepostas umas às outras sem uma ordem categorial que lhe desse 

um ponto focal donde a sua presença emanaria. Ou então a grelha ao definir o espaço 

do plano prosseguia um trabalho semelhante atualizando ou não nas suas reservas 

signos que se articulavam em ações e desta forma remetiam uma vez mais o não-

fundo para essa condição de salvaguarda da pura contingência.  

Com Lisboa – Oropeza é notória a síntese deste elemento, não existem sequer 

nuances, mais tarde, em (...) isso é já possível. A densidade da cor declara a plenitude 

do plano pictórico e é com ele coincidente. No seu processo de realização estas 

pinturas passaram por uma fase monocromática que é posteriormente anulada pela 

inscrição dos signos, todavia estes são construídos pelas cores reunidas na cor 

intermédia que determina o plano pictórico. A atomização dos signos bidimensionais 
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declara a omnipresença deste não-fundo, pois que não mantém uma relação formal 

com os signos, como acontecia com as pinturas abstratas, a sua autonomia é maior e é 

esse facto que nos leva a relacionar o não-fundo destas pinturas com o 

monocromático. Importa desde já sublinhar que o conceito latente relativo a estas 

pinturas é basicamente o que encontrámos nos trabalhos anteriores e relacionamos 

com a flatbed (mesa tipográfica) de Leo Steinberg. Esta superfície e toda a pintura 

não é um análogo do campo visual mas uma superfície concreta e opaca, onde 

posteriormente são realizadas inscrições de diversos dados, mas que a deixam bem 

visível e presente. Então se o monocromático pertence a uma outra tradição como 

pode ter relevância a sua referência e discussão no âmbito destas pinturas? Talvez 

porque ele não seja apagado pelas inscrições e porque estas não mantenham com a 

superfície monocroma uma relação dicotómica de figura-fundo. A questão reside 

assim no que o não-fundo permitia, desde 1960, articular na pintura, ou seja, na sua 

conceção e como ela se distinguia da dicotomia figura-fundo que em termos 

históricos o monocromático veio superar, a par da afirmação e abertura do campo de 

cor.  

O monocromático foi praticado por artistas muito diferentes como Ad 

Reinhardt, Yves Klein, Piero Manzoni, ou Robert Ryman entre outros. As suas 

conceções são por vezes diametralmente opostas, no entanto apenas o primeiro parece 

dar continuidade a um projeto associado à conquista do plano pictórico 

intrinsecamente relacionado com as vanguardas históricas e com as suas teleologias, 

utilizando para o efeito os dois sistemas modernistas que o manifestam: a grelha e o 

monocromático num paciente labor de fusão. Os outros nomes referidos terão de ser 

situados no âmbito das neovanguardas e das revisões críticas desse projeto moderno. 

Segundo Yve-Alain Bois342 o monocromático surge como uma reação a uma 

academização da abstração geométrica emergente no pós-guerra com as ambiguidades 

dos Salon des Réalités nouvelles, em França; com o ensino de Max Bill no Instituto 

de Design de Ulm, na Alemanha e com as continuidades da Bauhaus nos EUA 

realizadas por Moholy – Nagy e por Joseph Albers. Ad Reinhardt, no final da década 

de 1950 reconheceu uma academização destas práticas que redundavam numa 

abstração rotineira, dentro de fórmulas dogmáticas e corrompida pelas necessidades 

                                                        
342 FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Yve-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D. — “1957b” in 

Art since 1900, pp. 398 – 403. 
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do design, publicidade e arquitetura. O projeto de Ad Reinhardt era o de repor a 

negatividade crítica da pintura e a sua subtração a qualquer apropriação extrínseca, 

através de uma concentração na especificidade do pictórico. Por outro lado, para Yves 

Klein os monocromáticos azuis estavam impregnados de algo mais do que a sua 

tangibilidade material, eles permitiam a perceção em profundidade de uma 

espacialidade infinita e eram a manifestação de um vazio supremo, que depois dos 

monogold e dos monopink, repunham uma trindade da cor, do espírito e da carne, 

exprimindo a conceção espiritualista que Klein tinha da arte como atividade cujo 

valor iguala o da religião. De resto, a sua simbólica era declaradamente cristã e Klein 

chegou mesmo a realizar, em 1961, um ex-voto dedicado a Santa Rita de Cassia, que 

consistia em três monocromáticos azul, rosa e dourado, mais um texto. A iconoclastia 

do monocromático confluía para a iconofilia da simbólica cristã. No caso de Piero 

Manzoni os seus Acrómios são simulações de pinturas monocromáticas brancas 

constituídos por matérias diferentes (caolino, algodão, fibra de vidro, polistireno, pão 

ou pele de coelho) não são apenas um estado zero da pintura mas a sua reavaliação 

pelo que a imagem já não se apresenta como alegoria de um processo físico, mas 

como superfície que apenas revela a corporeidade material que a preenche na 

totalidade. A tela torna-se uma entidade não significativa e simultaneamente 

autossuficiente e tautológica. Com Robert Ryman existe um forte pendor para uma 

interpretação fenomenológica da sua pintura: esta pinta a tinta e a própria pintura. Em 

Ryman o monocromático convoca a pura materialidade. Se a pintura da pintura se 

realiza a partir da articulação dos seus elementos recenseados, esta podia ser 

entendida apenas como um contínuo evolutivo no tempo. No entanto Ryman desafiou 

esta simplificação ao introduzir variações contingentes num processo homogéneo da 

sua produção, quebrando essa continuidade. Experimentou mesmo situações limite 

que desafiam o conceito de pintura e convocam uma reflexão sobre o arbitrário e a 

pintura e em última instância sobre as condições para a manutenção da designação de 

arte. O monocromático que havia sido marcado, desde a sua origem histórica, por 

Alexander Rodchenko (Cor Vermelha Pura, Cor Amarela Pura, Cor Azul Pura, 

1921) como um termo para a superação da pintura343 ou então, no quadro do 

modernismo tardio, enquanto realização “das últimas pinturas que ninguém pode 

                                                        
343 Rodchenko afirmou a propósito destas pinturas: “Reduzi a pintura à sua conclusão lógica e 

apresentei três telas: vermelho, azul e amarelo”, cf. “1921” in Art since 1900, p. 178. 
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fazer”344, como afirmou Ad Reinhardt, era agora para os diferentes posicionamentos 

das neovanguardas despojado da sua teleologia e submetido a uma articulação com 

sentidos mais gerais sobre a pintura, por vezes conflituantes com os seus pressupostos 

iniciais. A sua sobrevivência depois da morte dos fins que anunciou far-se-ia a partir 

do valor de signo de pintura, que o monocromático passou a significar e que herdou 

das vanguardas históricas, em articulação com a sua exterioridade manifestada pelo 

enquadramento que uma determinada problematização lhe passou a conferir.  

 Com Joaquim Rodrigo a questão tem de se colocar de outro modo já que 

nunca assumiu ou procurou trabalhar exclusivamente com o monocromático. O seu 

percurso tinha-lhe fornecido uma noção complexa e não empírica que designamos por 

não-fundo e se opunha à de fundo a partir da cor intermédia na sua articulação com os 

outros elementos. Definia este não-fundo por matriz e por comparação com uma cor 

mãe a que “os filhos nasceram [as formas positivas], emanciparam-se da matriz (mãe) 

e definiram-se assim duas unidades cósmicas”345. Esta noção permitira-lhe superar de 

modo diferente do monocromático a dicotomia figura-fundo. A potencialidade do 

não-fundo que possibilita a atualização dos signos a partir das suas cores constitutivas 

e que é simultaneamente uma potencialidade que se mantém em relação com a 

atualidade na forma da atualização da sua negação trazia a complementaridade da 

ocorrência e da não-ocorrência. Joaquim Rodrigo dava extrema importância à 

complexidade destas oposições que designava por complementarismo. Afirmou no 

seu livro O Complementarismo em Pintura que “tem de existir a coisa e tem que 

existir a não coisa (...). Contrário é caso particular e único, antipódico, definindo 

polaridade. Complemento é caso geral e múltiplo, não necessariamente antipódico, 

não necessariamente definidor de polaridade”346, pelo que esta complementaridade ao 

atualizar elementos a par da sua virtualidade salvaguardava a noção de contingência. 

Assim o monocromático emerge nestas pinturas de Joaquim Rodrigo como a 

atualização da pura potencialidade que é o não-fundo. É precisamente por se opor a 

um fundo e não deixar de constituir uma atualização — enquanto potência —, a par 

das atualizações que os signos inscrevem, que a sua proximidade com o 

                                                        
344 FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Yve-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D. — “1957b” in 

Art since 1900. p. 398. 
345 RODRIGO, Joaquim — O Complemetarismo em Pintura., p. 59. 
346 Idem, pp. 29 – 30. 
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monocromático se manifesta. Na explicação de Joaquim Rodrigo ele constitui por si 

uma “unidade cósmica”. 

Por outro lado, os signos inscritos definem no seu conjunto uma série de 

relações e posicionamentos diferenciados que percebemos como diferentes perceções 

que não estão necessariamente unificadas num presente. A disposição destes signos 

na superfície segue como vimos uma ordem fornecida pelos apontamentos de viagem 

e que se reporta à dos acontecimentos presenciados. Essa ordem é a da escrita, ou 

seja, da esquerda para a direita. Esta definição convoca desde logo a presença de um 

eixo de abcissas e como será objeto de análise posterior outras sequências, que 

desenham e preenchem cromaticamente os signos, ocorrem no sentido do lado 

superior para o inferior, noutro movimento da direita para a esquerda e por fim do 

lado inferior para o superior, pelo que está também suposto um eixo de ordenadas 

para cada signo. Existe assim uma grelha in absentia que determina não só a 

constituição dos signos, como a sua sequência e a ordem narrativa que as suas 

relações possibilitam. Já vimos como a grelha, no início de 1961, sofrera um profundo 

desvio das funções consignadas pelo modernismo. A partir da relação com a pintura 

de Joaquín Torres-García o princípio antinarrativo e anti-histórico da grelha era 

profundamente alterado e esta tornava-se um quadro espácio-temporal suscetível de 

organizar relações narrativas entre os vários signos. 

Se a grelha retorna nestas pinturas com um papel profundamente estruturante a 

sua manifestação percetiva é invisível. Ela define-se a partir da forma matricial da 

pintura e estende-se a toda a superfície como uma malha milimétrica cerrada cuja 

presença é dada, não apenas pelo efeito cromático a que submete os signos visuais ou 

verbais, mas também pela relação temporal que entre eles estabelece. É então a 

invisibilidade da grelha que produz a narrativa entre os signos e tal como a cor 

intermédia do não-fundo — a componente monocromática — que atualiza as suas 

componentes em cada forma, também a grelha se atualiza nessa circunstância a par da 

atualização do seu todo enquanto potência. Se em Ad Reinhardt o monocromático e a 

grelha coexistiam numa contínua fusão, em Joaquim Rodrigo coexistem como 

potência atuante capazes de gerar a narrativa proscrita pelo entendimento modernista 

destes dois ícones da própria modernidade.            
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I – Redefinição da pintura: a pintura quioca e a tradução cultural  

 

Entre Lisboa – Oropeza, 1969, e Pirinéus, 1982, se desenvolve uma ampla 

fase da pintura de Joaquim Rodrigo. É sem dúvida, de entre todas, a que mais obras 

conta, cerca de uma centena. Naturalmente que, num tão amplo período, algumas 

variações vão ocorrendo, primeiro em 1975 e depois em 1980. Esta série será talvez a 

mais significativa da sua produção, embora o próprio Joaquim Rodrigo contrarie esta 

opinião, destacando a sua produção entre 1984 e 1990 como a Pintura Certa. A 

relevância daquela série não só na história da arte portuguesa mas num plano 

internacional é óbvia pela particularidade de questões que suscita e à medida que mais 

a estudamos se torna pertinente para as mais diversas problemáticas de tempos mais 

recentes. A sua internacionalização não chegou nunca a concretizar-se, certamente 

por um reconhecimento já tardio que algumas instâncias internacionais lhe prestaram, 

como adiante teremos oportunidade de discutir. A crítica da época compreendeu as 

transformações que em 1969 tiveram lugar na sua pintura. De resto foi objeto de um 

importante prémio (outros três foram atribuídos) 347, na Exposição do Banco 

Português do Atlântico, nesse mesmo ano, atribuído pelo júri formado por José-

Augusto França, Rui Mário Gonçalves, Fernando Pernes, Nuno San Payo e Henry 

Galy Carles. Segundo Fernando Pernes, estas novas pinturas apresentadas pela 

primeira vez nesta exposição, revelavam “sentido mais caligráfico, surgido em 

composições depuradas, de evidente rigor estrutural, com figuras muito simples, de 

ascético branco e negro, correspondido ao sabor térreo e vasto de fundos 

monocromáticos”348.  Noutra abordagem destaca a relação com a pintura de outras 

culturas afirmando que “a sugestão de certas expressões da pintura primitiva (pré-

colombiana, australiana ou de alguns povos africanos) assalta por outro lado os 

recentes quadros de Rodrigo, conferindo-lhes leituras de propostas éticas de 

simplicidade e primitividade, ironicamente assumidas contra a complexa secura de 

                                                        
347 A pintura de Joaquim Rodrigo premiada foi Tarragona-Mojácar, 1969. Os outros prémios foram 

atribuídos a Costa Pinheiro, Eduardo Nery e Vasco Costa. Cf. “Prémios da exposição evocativa do 50º 

Aniversário do Banco Português do Atlântico” in Diário de Lisboa, 2 de junho de 1969 e FRANÇA, 

José-Augusto — “A propósito da Exposição do Banco Português do Atlântico” in Diário de Lisboa, 15 

de junho de 1969. 
348 PERNES, Fernando — “Exposição do Banco Português do Atlântico. Pintura & Não”. Suplemento 

de Arquitetura. Lisboa. n.º 108 (março-abril de 1969), p. 89. 
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relações humanas da civilização contemporânea”349. A dimensão caligráfica presente 

nestas pinturas e que remontava a Kultur – 1962 e a  Mondo Cane 2, é pertinente e a 

sua relação com a pintura de outras culturas não-ocidentais também, todavia a relação 

que a pintura de Joaquim Rodrigo mantinha com aquelas não se reduzia a uma 

proposta ética, mas a um diálogo mais complexo. Mais problematizadora será a 

reflexão de Francisco Bronze sobre este tema, a partir da grande retrospetiva na 

SNBA que Joaquim Rodrigo apresentou da sua obra, em março de 1972, e que foi a 

sua primeira exposição individual, contando já vinte e dois anos de percurso. 

Praticamente metade do espaço do grande salão estava preenchido com as pinturas 

desta fase, o que lhe dava um especial destaque. A exposição foi amplamente 

comentada pela crítica mais diversa e muito bem recebida, como adiante teremos 

oportunidade de analisar. Por agora interessa particularmente a crítica que Francisco 

Bronze fez da relação da pintura de Joaquim Rodrigo com a pintura de outras culturas 

não-ocidentais e que se inscreve no paradigma crítico dos discursos pós-coloniais, até 

então ausente das reflexões críticas e historiográfica nacionais. Francisco Bronze 

começa por declarar que “podemos agora avaliar a verdadeira estatura deste pintor, 

um dos casos mais sérios e mais autênticos da arte portuguesa atual”, contudo 

encontra nesta pintura um sintoma a “crise da cultura ocidental: restringida nas suas 

funções sociais, revelando-se cada vez mais como a expressão dos interesses de um 

grupo privilegiado (a burguesia culta das grandes cidades), (…) a arte «erudita» 

contemporânea procura soluções para os seus problemas abrindo-se à influência de 

outras culturas, sejam estas as mais distantes no tempo ou no espaço. A arte das 

cavernas, a arte dos «primitivos», são igualmente integráveis no sistema cultural da 

burguesia”, para concluir que “o itinerário artístico de Rodrigo comprova o que 

dissemos: mesmo a sua ingenuidade voluntária deve ser entendida como uma atitude 

«erudita», só possível numa cultura que aspira a um universalismo etnocentrista” pelo 

que este “itinerário artístico de Rodrigo não comporta sequer a consciência destes 

problemas”350. 

Esta crítica desafiante ao levantar o problema já abordado da auto-regeneração 

da arte moderna às expensas das afinidades ‘primitivistas’, deixa pressupor um outro 

                                                        
349 PERNES, Fernando — “Exposição do Banco Português do Atlântico”. Jornal de Letras & Artes, n.º 

269 (agosto de 1969), pp. 38-40. 
350 BRONZE, Francisco — Carta de Lisboa. Colóquio Artes. Lisboa, n.º 7 (abril de 1972), pp. 54-55. 
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tipo de envolvimento que deveria ultrapassar a arte erudita e a sua implícita restrição 

de funções sociais para integrar aspetos da cultura popular e com isso se tornar uma 

prática efetiva e talvez consentânea com um projeto de emancipação social. Para tal 

seria necessário romper com a prática pictórica e assumir um trabalho de campo, 

integrado em comunidades específicas, que privilegiasse o documento e a sua 

montagem, o que não era manifestamente o projeto de Joaquim Rodrigo, embora o 

próprio tivesse consciência dessa via e um futuro que nesse ano se começava a 

manifestar na Documenta V de Kassel tenha confirmado a sua pertinência. Todavia a 

crítica de Francisco Bronze confunde um plano da receção — “o sistema cultural da 

burguesia” — com o da produção, que acusa de não “comporta[r] sequer a 

consciência destes problemas”. Ora, tratando-se esta exposição de uma retrospetiva, 

qualquer olhar atento poderia descortinar nos muitos trabalhos da década de 1960 

uma aguda consciência destes problemas mapeados, quer no plano histórico e 

político, quer na articulação desta pintura com a de outras culturas. A crença numa 

prática artística resguardada da mercantilização e confundindo-se com um sujeito 

histórico da mudança, para além de constituir uma ansiedade latente da modernidade, 

revelou-se uma tarefa muito mais complexa do que qualquer estratégia do choque do 

novo, cara às vanguardas, ou da própria crítica institucional das neovanguardas 

poderiam ainda supor no início da década de 1970. A questão importante levantada 

sobre a reificação do signo artístico como mecanismo intrínseco ao sistema cultural 

do capitalismo tardio prende-se, assim, com um vasto problema que diz respeito à 

semiologia do significante dominante na cultura ocidental do capitalismo tardio e que 

deverá ser considerada de outro modo. Em última análise, era mesmo para uma crítica 

a este sistema de significação que as novas pinturas de Joaquim Rodrigo apontavam. 

A relação que a sua pintura estabelece com a dos quiocos nesta fase é 

significativa de um conhecimento mais específico das convenções da própria pintura 

que vão ser pensadas na redefinição que faz da sua. Se na relação estabelecida 

anteriormente o político assumia papel preponderante e era possível descortinar no 

outro cultural um sujeito histórico (não esqueçamos que nesses anos decorreu um 

gigantesco processo de descolonização do continente africano), nesta nova fase 

assistimos a uma relação semelhante à da nova antropologia, que entende o dado 

cultural como texto. São portanto aspetos de natureza estrutural que constituem o 

enfoque. A interpretação que Joaquim Rodrigo faz desta cultura é por via do 

documento e não de um trabalho de campo. Neste sentido está ainda obviamente num 
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tempo anterior ao do paradigma mais contemporâneo do artista como etnógrafo, 

descrito por Hal Foster351, a propósito das práticas artísticas do final do século XX. O 

modelo textual, em que se situa Joaquim Rodrigo, segundo Foster citando James 

Clifford, “desafia a ‘autoridade etnográfica’ através ‘de paradigmas discursivos de 

diálogo e polifonia’”352. O paradigma textual atravessa de facto a relação de Joaquim 

Rodrigo com a pintura, quer dos aborígenes australianos, quer dos quiocos da Lunda, 

reformulando as práticas culturais destes povos num texto passível de uma analítica. 

De resto o interesse de Joaquim Rodrigo manifesta-se a partir dos dados resultantes 

desta reformulação textual, o que pressupõe uma distância crítica para reelaboração. 

Se a interpretação passa a depender de um corpus de documentos articulados como 

texto, o problema de uma projeção do próprio artista no outro interpretado torna-se 

plausível, no entanto não existe nas pinturas desta fase qualquer tentativa de 

representação parcial que seja do outro cultural, mas uma valorização da deriva de 

parcialidades que possibilitam um diálogo e o repensar a prática da pintura 

contemporânea que se desvincula da exclusividade dos seus referentes 

etnologocêntricos. Ainda assim será sempre possível questionar a obliteração do outro 

cultural, no entanto não existe um fiel da balança neste processo. Como diz Hal Foster 

“este lugar impossível, como Benjamin o designou há muito tempo, é uma ocupação 

comum para muitos antropólogos, artistas, críticos e historiadores”353.    

Em 1954, José-Augusto França publicou no jornal A Capital um artigo sobre a 

recente edição do livro Paredes Pintadas da Lunda354 pelo etnólogo José Redinha. 

Cerca de 1960 emprestou o livro a Joaquim Rodrigo que se interessou tanto por ele, 

que hoje faz parte do seu espólio integrado no Museu Nacional de Arte 

Contemporânea – Museu do Chiado. As pinturas dos quiocos da Lunda são realizadas 

ainda hoje a partir de pigmentos extraídos de minerais e vegetais, circunscritos aos 

vermelhos, amarelos, ocres, brancos, pretos e cinzentos, tal como ocorria com os 

aborígenes australianos. Eram aplicadas sobre muros mas como nesse tempo não 

utilizavam fixantes com as chuvas as pinturas desapareciam. No livro de Redinha não 
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existem reproduções fotográficas por este considerar que estas trairiam a cor, pelo que 

decidiu realizar estampas copiando as pinturas de forma a garantir uma maior 

fidelidade dos valores cromáticos originais. As pinturas aparecem assim, em termos 

visuais, descontextualizadas, como se tratasse de pinturas sobre um suporte capaz de 

lhes conferir autonomia enquanto objeto, no entanto são acompanhadas por uma 

descrição e localização precisas. Segundo José Redinha “os assuntos representados, 

muito diversos, traduzem cenas da vida quotidiana, motivos da História, do Folclore e 

da Natureza, em que figuram seres humanos, animais, plantas, personagens rituais, 

bailarinos mascarados, ídolos, fantasmas, monstros imaginários, paisagens, astros, 

quadros celestes, etc. Não há assunto predominante, o que é talvez devido à crença 

animista que leva o quioco a interessar-se amplamente pela vida universal. (…) [A]s 

pinturas murais acompanham de perto a vida diária, refletindo, como um jornal 

ilustrado, incidentes notáveis, factos em voga, modas, preocupações e alegrias. (…) O 

objetivo com que são feitas as pinturas nas paredes não têm, atualmente, pelo menos, 

nenhuma determinação religiosa ou mágica.” 355 Estas figuras são representadas de 

forma esquemática, normalmente com recurso a um contorno delineado por um traço 

contínuo que envolve uma zona nuclear pintada a outra cor. A bidimensionalidade é 

plena e cada figura é inscrita sobre um fundo monocromático geralmente castanho ou 

ocre, pelo que não existe um fundo para cada figura que a contextualize. As escalas 

são variadas e as figuras tendem a preencher a superfície sem a saturar. A composição 

segue um encadeamento narrativo das figuras, pelo que estas devem ser consideradas 

signos visuais, tal como ocorre com a pintura de Joaquim Rodrigo. A ausência de 

valores religiosos ou mágicos, referida por José Redinha, confere a estas pinturas um 

sentido diarístico revelador do acontecer singular, facto que, ainda que dentro de outra 

cultura, proporcionou a Joaquim Rodrigo uma proximidade ou mesmo diálogo com as 

suas questões. 

Tivemos já oportunidade de verificar como as semelhanças com a pintura de 

Joaquín Torres-García se tornavam divergências quando este procurava elevar a 

valores simbólicos determinados signos num processo de uma dialética ascendente, 

capaz de vislumbrar um universalismo. Este pressupunha uma metafísica clássica 

onde as essências estavam definidas e eram passíveis de apreensão pela ascese que as 

pinturas supunham ao realizar uma articulação entre o concreto, o simbólico e o 
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abstrato. Com Joaquim Rodrigo os signos relacionam-se com os acontecimentos do 

mundo e não pressupõem qualquer transcendência simbólica. De forma não muito 

diferente se havia processado a relação com a pintura aborígene australiana. As ações 

que se relacionavam com estas pinturas assumiam uma imanência com a vida 

quotidiana e implicavam-se em atividades como a caça ou a circulação pela floresta e 

que eram distintas do valor mítico de outras representações. Todavia a estrutura 

narrativa das pinturas dos quiocos da Lunda, o signo como um acontecer e o seu 

sistema de representação constituíram uma influência mais declarada na pintura de 

Rodrigo. Se, como afirmava José Redinha, o assunto predominante não existia nas 

pinturas dos quiocos, os signos proliferavam numa lógica da multiplicidade por 

oposição ao múltiplo universalista, procurado por Torres-García.  

A estrutura cromática baseada nos pigmentos extraídos dos óxidos de ferro 

que estas culturas tão diferentes revelavam veio reforçar a ideia de um denominador 

comum da imagem pictórica transversal a diversas culturas e tempos, que será 

entendida por Joaquim Rodrigo como um fundamento sem conotações místicas e que 

é devolvida à pretensão de uma origem cientificamente determinada escondendo um 

sentido transcultural — é essa a sua metafísica —, cuja explicação será uma metáfora 

com fundamentos bioquímicos que lhe permite estruturar uma teoria da cor própria.  

A relação que assume com a pintura dos quiocos da Lunda é um projeto de 

tradução cultural. Tal projeto implica um devir, que comporta uma transformação das 

duas posições, quer de origem, quer da nova referência, sem que uma seja aglutinada 

pela outra ou que uma identidade se sobreponha a uma identificação. Com a 

proximidade da pintura da Lunda pôde alterar e reformular uma conceção da imagem 

pictórica diferente das estruturas de significação dominantes da cultura ocidental e 

assim encontrar diferentes regimes de signos e da relação da perceção com estes. 

Importa também sublinhar que a aproximação à pintura quioca proporcionou a 

consolidação definitiva de uma teoria da cor para a pintura, uma relevância da 

singularidade do acontecimento percetivo e consequentemente de uma narrativa de 

multiplicidades não confinadas a uma unidade, como acontecera até 1964, onde um 

motivo dominava ainda a estrutura narrativa.  

Nesta nova inflexão sobre a relação com a pintura quioca — pois desde 1961 

ela esteve de alguma forma presente através da paleta ou de alguns códigos visuais — 

já não existe uma estrutura de representação crítica do quadro político das relações 

entre colonizador e colonizado mas um processo de tradução cultural. Este processo 
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manifesta-se na forma como determinados aspetos (o cromatismo, a multiplicidade de 

uma narrativa sem centro, o acontecer) são rearticulados, não como simulacros de um 

efeito determinado para um quadro cultural ocidental, mas como um processo de 

destituição do etnologocentrismo estruturante dos discursos da modernidade. Para tal 

a ênfase não é colocada numa narrativa da originalidade da pintura quioca — com a 

exceção da problemática da cor remetida a partir da sua evidência para um 

universalismo — antes revela a necessidade de pensar estes dados e os seus processos 

num devir. Segundo Homi K. Bhabha “estes espaços intersticiais (in-between) 

fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de individuação — singular ou 

coletiva — que iniciam novos signos de identidade, lugares inovadores de 

colaboração e de contestação (...). É na emergência dos interstícios — a sobreposição 

e a deslocação dos domínios da diferença — que a intersubjetividade e a experiência 

coletiva de desnacionalização, interesse comunitário ou valor cultural são 

negociados”356. O envolvimento com a pintura de outra cultura, tal como ocorria 

desde 1961, não procurava uma representação do outro constituída numa prática 

remetida para um passado. O diálogo e a rearticulação estabelecia-se a partir da 

pintura contemporânea quioca e de alguns dos seus processos de significação que 

reclamavam a contingência de um outro tempo — que Homi Bhabha designa como 

tempo significante — e que no quadro das relações entre cultura colonizadora e 

colonizada implicam uma estratégia contra-hegemónica relativamente à definição de 

uma ordem temporal moderna. Por isso o interesse que a prática pictórica dos quiocos 

proporcionava a Joaquim Rodrigo não se tratava apenas de um processo fundado na 

persistência de uma tradição e do seu direito a significar uma visão animista do 

mundo (José Redinha), mas dotado pelo poder da própria tradição se reinscrever 

através das suas condições de contingência e diferença num processo de redefinição 

da prática da pintura numa outra tradição, a da modernidade e que relegara para uma 

exterioridade cultural o que perturbava o seu movimento teleológico. É então na 

perspetiva de uma localização híbrida que Joaquim Rodrigo define o seu projeto, 

sendo pertinente considerar o indeterminismo resultante como a produção de uma 

esfera de relações semióticas e culturais mais complexa e capaz de elaborar uma 

redefinição da própria prática da pintura. Homi Bhabha, referindo-se à tentativa de 

construção de um projeto histórico e cultural pós-colonial, entende este processo 
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transnacional como o que define por translacional357, ou seja, o tradutível enquanto o 

que resiste às tentativas de proporcionar uma explicação holística forçando ao 

reconhecimento de limites políticos e culturais mais complexos que existem no topo 

das esferas políticas muitas vezes opostas. A consideração das articulações do signo e 

respetivas especificidades constatadas na observação das estampas das paredes 

pintadas da Lunda, a ênfase no indeterminismo dos juízos culturais — Joaquim 

Rodrigo não manifestou nunca um posicionamento eurocêntrico relativamente a estas 

pinturas como acontece com José Redinha, trabalhando num quadro colonial, 

contrariamente desenvolveu uma interpretação que lhe possibilitou uma 

desarticulação das dominantes pictóricas do quadro cultural modernista donde 

provinha —, constituem os agentes de transformação que esta tradução comporta. 

Com esta a arbitrariedade do signo pode então transformar-se numa prática crítica e, 

segundo Homi Bhabha, ocorre algo próximo do que Derrida designou por 

indecidibilidade, ou seja, a significação de qualquer enunciado pressupõe uma 

multiplicidade de sentidos e a atribuição de qualquer validade pressupõe um aqui e 

agora, dentro de um contexto específico.    

Joaquim Rodrigo falava, na já citada entrevista e posteriormente em O 

Complementarismo em Pintura, na pintura eterna como uma exterioridade às 

dominantes da arte ocidental, onde, conforme já referido, integrava a pintura pré-

histórica, a grega arcaica, alguma pintura egípcia, etrusca, pré-colombiana, aborígene 

africana e australiana, entre outras. Retoricamente declarava que “não me preocupei 

com a pintura de hoje e quando digo a pintura de hoje, quero dizer com a pintura de 

Giotto inclusive para cá”, ou seja, procurava uma divergência com o quadro dos 

desenvolvimentos ocidentais e introduzia um efeito retroativo capaz de tornar o 

passado e algumas exterioridades do presente (a pintura quioca) num devir projetivo. 

O retardamento procurado tinha sem dúvida a função de destituir o mito do progresso 

modernista. A deriva instaurada pela sua pintura na relação com a de outras culturas, 

desde 1961, destituía as teleologias modernistas latentes no desenvolvimento do 

trabalho anterior e revelava um diálogo com outras espacialidades e tempos. Como 

afirma Homi Bhabha, glosando a reflexão de Walter Benjamin sobre o teatro épico de 

                                                        
357 BHABHA, Homi K. — “ ‘Fireflies Caught in Molasses’: Questions of Cultural Translation” in 

AAVV (ed.) October. The Second Decade, 1986 – 1996. Cambridge, Massachusetts, London: MIT 

Press, 1997, p. 212. 



 260 

Brecht, “a função do desfasamento é abrandar o tempo linear e progressivo da 

modernidade para revelar os seus gestos, os seus tempi — «as pausas e as tensões do 

conjunto da performance»”358. Este desfasamento temporal da modernidade pós-

colonial não deixa de se projetar no futuro e de apagar o mito do progresso e a ordem 

das dicotomias, como passado/presente ou interior/exterior, características da sua 

lógica cultural. Assim este desfasamento voluntário, que a pintura de Joaquim 

Rodrigo procurou, permite projetar os signos de um passado ou de um espaço 

excluído do presente (a pintura quioca) como signos rearticulados por uma 

experiência percetiva vivida num presente disjuntivo, fora de uma determinação 

historicista. A disjunção do seu presente produz uma sobreposição de fronteiras 

culturais e de temporalidades heterogéneas que produzem um outro conceito de 

pintura, não só em rutura com as determinações historicistas modernas, mas que 

simultaneamente permite reinventar o medium e assim posicionar-se de outro modo 

relativo às consequências implícitas na heterogeneidade posta em jogo pela revolução 

dos combine de Robert Rauschenberg.  

 

 

 

II – Redefinição da pintura: novo encontro com Torres-García 

 

Joaquim Rodrigo nunca assumiu a influência direta nem da pintura dos 

quiocos, nem de Joaquín Torres-García. Todavia a admiração por este artista uruguaio 

é declarada em pinturas como Madrid – Avignon – Paris – Guernica, 1973, 

Barcelona, 1974, Ateca – Barcelona, 1975, onde inscreve o seu nome. É possível que 

o desentendimento sobre a relação da sua pintura com a de Mondrian tenha 

constituído motivo para reserva, mais ainda, talvez, a latência do princípio da 

originalidade absoluta do ato criativo, cara à tradição moderna ocidental. A 

necessidade de salvaguardar um processo dialógico e de articulações que produziram 

posicionamentos e resultados distintos relativamente às suas fontes terá sido, sem 

dúvida, o seu principal motivo. No caso concreto de Joaquín Torres-García, algo de 

mais radical, comparativamente à relação com a pintura de Piet Mondrian, ocorre, 

sobretudo a partir de 1969. Se o conhecimento inicial da sua obra teve as implicações 

                                                        
358 Idem, p. 221. 
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já analisadas no capítulo “Entre duas margens (novamente de lá para cá): primeiro 

encontro com Joaquín Torres-García, um modernismo outro”, o que se assiste a partir 

de Lisboa – Oropeza é a um processo que mantém relações com a pintura e a reflexão 

escrita daquele para proceder a uma completa raspagem dos elementos, processos e 

referências metafísicas clássicas que determinaram os princípios da sua obra. Este 

novo encontro está subordinado a uma inversão materialista e consequente 

experimentação dos novos dados que resultam deste diferendo.    

Desde logo a pintura de Torres-García evoluíra de um neoclassicismo de 

cunho platónico para a abstração, todavia no curso deste processo e nos 

desenvolvimentos ulteriores nunca se regista um afastamento desse platonismo que 

continuou a ser explorado até ao final da sua obra. Afirmava que “o meu conceito de 

arte clássica é algo que existe por si próprio, independentemente da arte greco-romana 

e consiste para o artista na busca do eterno das coisas, a ideia, o geral, a sua 

permanência, menosprezando a aparência, a impressão sensual bem como todo 

particularismo das coisas consideradas como realidade, num lugar e tempo 

determinados”359. A pintura de Joaquim Rodrigo desde as primeiras manifestações de 

proximidade com esta, como por exemplo SM, 1961, ou então nesta nova série 

iniciada com Lisboa – Oropeza, 1969, ateve-se à contingência dos acontecimentos 

políticos da história do país e do mundo ou então a uma dimensão mais radical desta 

contingência constituída pelas perceções singulares que um qualquer percurso lhe 

deixou na memória. Em ambos os casos a morfologia dos signos visuais não procura a 

idealidade arquetípica da forma: no primeiro caso promove e valoriza o desvio 

acidental das formas geométricas euclideanas; no segundo, trata-se de signos de 

imagens constituídas por pormenores circunscritos a um lugar qualquer e a um 

instante do tempo que passa. Se nas primeiras era ainda notória a presença de um 

signo central constituindo uma unidade para a narrativa, nestas mais recentes pinturas 

essa unidade estava arredada, não só pela pressuposição do movimento e da dispersão 

dos signos, como pela pluralidade de relações que os signos estabelecem entre si e a 

declarada ausência de uma dominante, promovendo uma multiplicidade. Esta 

afastava-se aparentemente de uma das noções mais significativas do pensamento de 

                                                        
359 Citado por BATTEGAZZORE, Miguel A. — “El lado oculto del Universalismo Constructivo: 

desvelamiento e inefabilidad de los signos” in Torres-García, Pintura y Teoría (cat. exp.). Zaragoza: 

Ibercaja, Centro de Exposiciones y Congresos, 1997, p. 20.  
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Torres-García e que é o conceito de estrutura. “Estrutura, quer dizer, reconhecimento 

de que no fundo de tudo reside a unidade. Fora deste conceito, tudo é fragmentário e 

sem fundamento” afirmava o artista uruguaio, todavia a manifestação deste centro é 

complexa, pois ele pressupõe-se como “um centro invisível, algo que unifica todos os 

seus elementos retidos por uma relação entre si e não uma relação de qualidades, de 

objetos em torno de uma ideia ou, se assim for, uma relação precisa, numérica, 

relação efetiva, real, controlável”360. O conceito de unidade de Torres-García 

apresenta assim uma subtileza que o torna abstrato e o afasta das noções circunscritas 

à evidência da concretude de uma presença. A grelha subjacente infinitamente 

modulável, destas pinturas de Joaquim Rodrigo, poderia aproximá-las dessa noção de 

uma centralidade invisível mas a função da grelha é apenas a de posicionar no plano 

qualquer signo e, só a partir de 1975, estruturar a ordem cromática constitutiva dos 

próprios signos. É possível ver na função da grelha, a partir dessa data, uma dimensão 

mais aproximada da estrutura de Torres-García, como algo invisível que unifica os 

signos na tetracromia das férteis, o que em última instância define a pintura para 

Joaquim Rodrigo. Será então a própria ideia de pintura enquanto realização associada 

a um método estruturante que torna possível a unidade. Para Torres-García a unidade 

é um equilíbrio entre a desordem do natural e a ordem racional, o que pressupõe uma 

tarefa dialética na sua articulação que relaciona o signo figurativo com o abstrato para 

promover não um conhecimento legível e determinado mas “esquemas de coisas, 

reminiscências, algo como um mundo esquecido, ecos e rumores de outra vida: tudo 

em signos misteriosos mas precisos”361, portanto o inefável e o intraduzível que 

apenas a arte proporciona. Em Joaquim Rodrigo os signos inscrevem-se como 

memórias percetivas do concreto e sucedem-se infinitamente horizontais, pelo que se 

a sua inscrição está sujeita a um método que lhes confere unidade, enquanto 

elementos pictóricos a sua significação e relação escapa a qualquer unidade. Será 

possível entrever uma complementaridade entre a unidade, que define um método, e a 

multiplicidade —que se pode interpretar — preservada pelos signos na manifestação 

das suas singularidades. Joaquim Rodrigo afirmou que “é tão diversificada, a unidade-

                                                        
360 TORRES-GARCÍA, Joaquín — Estructura. Montevideo: Asociación de Arte Constructivo, 1935, p. 

17, também citado por BATTEGAZZORE, Miguel A. — “El lado oculto del Universalismo 

Constructivo: desvelamiento e inefabilidad de los signos” in Torres-García, Pintura y Teoria, p. 20. 
361 Idem, p. 22. 
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estrutura, como a própria Natureza”362, deixando supor como não seria óbvia a sua 

manifestação, no entanto no curso das suas reflexões nunca pôs em causa o valor 

absoluto de uma unidade cósmica que o seu método pictórico articula. 

A inefabilidade do signo em Torres-García, como afirma Miguel 

Battegazzore, é então a resultante de um processo anamnésico próximo de um 

entendimento platónico, porquanto “prescinde dos dados diretos das impressões 

sensoriais e recorr[e] à memória, mas não a memória como faculdade de retenção de 

impressões e perceções, antes algo mais próximo do que Platão considerava 

recordação”363. Torres-García privilegia por isso a intuição e a imediaticidade que 

permite pintar de memória, como o próprio declarou. Esta questão relaciona-se com 

os processos mnemónicos e uma ars memoriae, enquanto arte da memória artificial, 

muito comum na cultura medieval e que Torres-García conhecera com o seu amigo 

Luíz Fernández364. Estas artes podem ser entendidas como sistemas auxiliares da 

memória que se baseiam no pensamento por imagens associadas a determinados 

conhecimentos. Muitas vezes socorrem-se de lugares que podem ser reais ou 

imaginários e que se representam como imagens emblemáticas em estruturas 

diagramáticas. Miguel Battegazzore encontra “uma apelativa coincidência entre os 

«lugares» da Arte tal como os concebe a Arte da Memória e as «reservas» do 

Universalismo Construtivo, entre as «imagens» daquele e os «signos figurativos» 

deste, entre o sistema construtivista torresgarciano e o gosto escolástico pela divisão e 

pela taxonomia”365. Existia assim uma relação intrínseca entre a grelha construtivista 

e os modelos diagramáticos medievais no que se reportava à dimensão temporal que 

comportavam. O que ocorre com os signos e a grelha em Joaquim Rodrigo não deixa 

de se relacionar com a memória, o quarto valor do seu sistema. Afirmava que “não é 

possível pintar abstratamente sem a memória”366. O já referido funcionamento do 

mecanismo do complexo olho-memória e complementarmente memória-olho é 

                                                        
362 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 61. 
363 BATTEGAZZORE, Miguel A. — “El lado oculto del Universalismo Constructivo: desvelamiento e 

inefabilidad de los signos” in Torres-García, Pintura y Teoría, p. 25. 
364 Ver Capítulo II, “Entre duas margens (novamente de lá para cá): primeiro encontro com 

JoaquínTorres-García, um modernismo outro”, desta dissertação. 
365 BATTEGAZZORE, Miguel A. — “El lado oculto del Universalismo Constructivo: desvelamiento e 

inefabilidad de los signos” in Torres-García, Pintura y Teoría, p. 26. 
366 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 30. 
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assumidamente uma memória isenta de qualquer conotação idealista ou mesmo 

metafísica. Desde a sua irrupção em 1960 institui um diferido ou interstício entre a 

visualidade e a sua representação como repetição reprodutiva, ou seja, como signo 

visual. A assunção do seu sentido indexativo da idealidade da imagem destruía por 

completo qualquer proximidade com um entendimento platónico que a inefabilidade 

dos signos em Torres-García supunha. A relevância em Rodrigo deste aspeto é tão 

marcante que a memória é parte integrante do sistema da pintura, entendido como um 

processo puramente imanente. No que respeita ao papel da grelha na organização dos 

signos memoriais da pintura, é possível estabelecer uma relação com a ars memoriae 

medieval, todavia se se tiver em consideração a relação que Torres-García estabeleceu 

entre os modelos diagramáticos, estruturadores visuais da associação de imagens a 

determinados lugares, com a grelha construtivista é muito provável que a conceção 

cartográfica e memorial que Joaquim Rodrigo desenvolveu tenha partido desta 

simbiose que Torres-García realizou. Ela é de facto profundamente singular no 

quadro do modernismo e a articulação com os diagramas memoriais veio dotar a 

grelha construtivista de outras possibilidades que esta excluía, como o tempo e a 

narrativa. A prática das artes da memória tinha como finalidade descobrir num 

determinado espaço e emblema um sentido profundo do lugar. No entanto as 

parcialidades de uma ordem simbólica associadas aos diagramas das ars memoriae 

que permanecem na pintura deste são rasuradas no caso de Joaquim Rodrigo. A 

articulação que opera salvaguarda categorias como o tempo ou a narrativa mas o seu 

valor é reconduzido a uma funcionalidade estruturante através da invisibilidade que 

mantém.  

Outro aspeto relevante consiste na coexistência de signos visuais com signos 

escritos que Torres-García cultivou nas suas pinturas posicionando estes signos em 

reservas com o mesmo valor prestado que aos visuais, pelo que a sintaxe linear 

desenvolvida possibilita uma continuidade de leitura. Como fez notar Miguel 

Battegazzore, este sistema multidimensional da linguagem pictográfica, ideográfica, 

numérica e verbal assume características de um sistema aberto e revela uma particular 

capacidade de integração de signos de outros sistemas, o que torna impossível 

restringir a um elenco fixo os seus elementos constitutivos ou a um repertório 

limitado. A procura de uma linguagem universal que animou o Universalismo 

Construtivo de Torres-García terá certamente contribuído para a abertura do seu 

sistema. Para Joaquim Rodrigo o problema da universalidade viria a colocar-se mais 
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tarde mas será reconduzido ao método da pintura, à sua aprendizagem e 

acessibilidade. Se em 1961 alguns signos verbais eram inscritos de forma grafitada e 

com um declarado gestualismo — como acontecia em 19S Pesadelos ou Simón 

Caraballo — ou pouco depois integrados em filactérias, a relevância que assumem a 

par dos signos visuais, neste período e até 1980, partilha um semelhante princípio de 

uma sintaxe linear que confere uma continuidade de leitura acrescida pelo facto de a 

grelha ser invisível e a disposição destes signos no plano não interrompida pela 

delimitação das reservas. A abertura a um sistema multidimensional tem certamente 

em Torres-García uma forte referência, todavia é notória em Joaquim Rodrigo uma 

crescente valorização do valor visual da palavra que, por vezes, assume um colorido 

na massa interior distinto do contorno. Contrariamente a Torres-García não existem 

ideogramas na sua pintura posterior a 1969, os signos visuais são pictogramas que 

remetem para a memorização de uma perceção natural de particularidades do mundo, 

pelo que a capacidade de integrar diferentes sistemas visuais ou verbais revela-se 

ainda mais ampla, já que não existe condicionamento de natureza temática ou a 

necessidade de uma articulação que projete a construção de um sentido. A 

organização destes signos no plano segue uma lógica de uma escrita pintada em 

ambos os casos e também em ambos os signos não estão associados de forma fixa a 

um significado. Torres-García realizou inúmeros desenhos onde catalogou e 

hierarquizou os signos correspondentes aos diferentes planos da sua visão cósmica. 

Apesar dessa configuração de sentido genérico os signos articulam-se uns com os 

outros de forma não determinada e metafórica sem que exista uma ideia ou sentido 

correspondente a cada um. Segundo Torres-García “querer juntar as coisas 

laboriosamente pelo pensamento, conferindo a cada um sentido simbólico 

perfeitamente legível, é um erro. O separar e classificar de maneira arbitrária é entrar 

numa conceção estreita. O que as artes plásticas devem dar-nos é algo inefável, algo 

intraduzível em qualquer linguagem”367. Portanto é a capacidade combinatória do 

sistema que é sugestiva e potencial e as artes plásticas constituem uma resistência à 

instrumentalização da linguagem gerada pela anterioridade do sentido. A 

contraposição do valor abstrato para Torres-García, ainda que participe de um 

processo platónico, tem essa potencialidade. Em Joaquim Rodrigo cada signo ou 
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conjunto de signos inscreve um acontecer que por definição é singular. A sua 

sucessão manifesta um universo como somatório infinito, embora as repetições de 

percursos ou de troços de percursos provoquem uma circularidade temporal, como 

exercício memorial destituído de qualquer teleologia sempre grata a Torres-García. O 

sistema abstrato para Joaquim Rodrigo é “aquele em que se pinta sem modelo à vista, 

isto é, se pinta mentalmente, de memória, e não apenas sensorialmente. A este sistema 

chamarei abstrato”368.  

A partir deste confronto de diferenças entre Torres-García e Joaquim Rodrigo 

torna-se possível perceber como o projeto deste define um entendimento materialista 

da pintura que exclui muitos dos princípios puramente idealistas do próprio 

modernismo. Neste sentido a continuidade com o processo crítico relativamente a 

estas asseções iniciado com o concretismo é pleno, pelo que pode também constituir 

paradigma do quadro das dissidências de Jean Hélion, Van Doesburg com Joaquín 

Torres-García e que levaram este à fundação do Cercle et Carré, numa tentativa de 

fusão dos dois entendimentos. O processo de raspagem de uma metafísica clássica, 

que assola a pintura de Torres-García, associado às profundas alterações que a pintura 

deste tinha implicado nos grandes signos modernistas das vanguardas históricas, 

revelou-se extremamente fecundo. Na pintura de Torres-García estes signos sofrem 

um desvio significativo e não estão mais confinados a valores estritamente ideais e 

abstratos369. Assim a grelha ortogonal não era apenas o primado do espaço plano, pois 

passara a assumir valores temporais e narrativos; a composição procurava um sistema 

de contraponto onde um desequilíbrio era criado nos pontos harmónicos e 

seguidamente restabelecido, partindo do assimétrico, aspeto que terá sido 

seguramente aprendido com o neoplasticismo de Mondrian; a coexistência de 

elementos figurativos e abstratos e a sua articulação como uma escrita que difere da 

composição estritamente visualista constituíam desde logo uma diferença profunda 

relativamente às ortodoxias estritamente visualistas e racionalistas do modernismo. 

De facto a pintura de Joaquim Rodrigo, logo em 1961, beneficiou profundamente da 

assimilação destes aspetos, todavia o processo de revisão crítica que a partir do final 

desta década e na seguinte empreende relativamente à pintura e reflexão de Torres-

                                                        
368 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 26. 
369 Como refere Miguel Battegazzore, Torres-García considerava Mondrian um superclássico. Cf. “Piet 

Mondrian” in Universalismo Constructivo. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1984, pp. 460-463. 
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García vem manifestar uma extensão que projeta a sua pintura para um outro quadro 

de entendimento da sua prática distinto das vanguardas históricas ou mesmo das 

neovanguardas, ainda que com estas partilhe alguns aspetos. O privilégio dado à 

particularidade percecionada por oposição a uma idealidade, a concretude referencial 

dos signos visuais tão distinta da inefabilidade que estes patenteiam na pintura de 

Torres-García, a consideração da memória enquanto diferido entre a visualidade e a 

sua produção contrária à reminiscência de uma ordem arquetípica, a 

multidimensionalidade sígnica comum a ambos mas que exclui, em Joaquim Rodrigo, 

o ideograma, a grelha ortogonal por ele assumida como uma mecânica de inscrição de 

signos plenamente horizontal e narrativa, em vez de uma diagramática de um sistema 

hierárquico de conhecimento, definem muitas das características com que a nova 

pintura de Joaquim Rodrigo se realizava e trazia outras possibilidades para o próprio 

medium. Resta apenas a complexa noção de unidade com que ambos trabalham e que 

no caso de Joaquim Rodrigo vem repor alguns traços de uma metafísica da presença 

no quadro geral do seu sistema.  

 

 

 

Perceção, sistema, inscrição 

 

Como já tivemos oportunidade de referir o funcionamento do mecanismo do 

complexo olho-memória e complementarmente memória-olho, enquanto modo 

vivencial das imagens, estrutura a sua génese, retenção e protenção. As pinturas 

enquanto mapa das viagens são o espaço de inscrição de sinais, ícones, nomes que 

constituem o registo das imagens e que designamos por signos visuais ou verbais. 

Importa por isso analisar os modos da constituição percetiva, de como esta se 

relaciona com a visualidade e qual a conceção que se manifesta neste sistema 

complexo que a pintura de Joaquim Rodrigo organiza. De facto, a sua pintura 

procurou, desde 1961, uma opacidade visual que participa na destruição de uma 

perceção naturalista e tem declaradas implicações na destruição de uma 

fenomenologia clássica que em termos históricos ocorria simultaneamente no domínio 

da filosofia e de muitos projetos artísticos revelados no início dessa década, 

nomeadamente o minimalismo e o conceptualismo. Se admitirmos que o conceito de 

flatbed picture plane de Leo Steinberg, com a destruição da analogia entre o campo 
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visual natural e a pintura, substituída pela emergência de uma superfície opaca onde 

se inscrevem diversas operações de signos, se aplica ao trabalho de Joaquim Rodrigo, 

então importa agora perceber como foi reformulado o papel da perceção visual na 

construção destas pinturas. Tivemos oportunidade de analisar a rutura que neste 

domínio ocorreu com “1960”370 relativamente a uma simultaneidade da ordem 

percetiva com a sua forma cognitiva, geradora de uma visualidade que operava 

perceções sem objeto e transformava a visão numa consciência. A partir deste 

momento instaura-se um intervalo assumido pelo valor de inscrição da idealidade da 

imagem até aí recusado. Este intervalo supõe uma exterioridade e uma reversão dos 

seus dados numa invisibilidade, designada por Joaquim Rodrigo como memória. 

Através desse intervalo puramente articulatório a memória suscita a sua reinscrição 

visual que produz a imagem pictórica. Foi então o trabalho entre perceção, opacidade 

e inscrição que definiu a pintura de Joaquim Rodrigo a partir dessa data e lhe permitiu 

uma discursividade abertamente política, que até passava pelas malhas da censura, a 

redefinição da figura num outro regime da imagem — o figural — ou integrar uma 

grande diversidade de signos visuais e verbais numa imagem. A partir de Lisboa – 

Oropeza este processo sofre uma definição mais precisa e circunscrita a elementos 

mínimos, a par de uma articulação no sistema da sua pintura, que se manifesta com o 

isolamento dos signos visuais no plano. Estes signos não se reportam à consciência de 

um sujeito que proporciona um sentido latente a decifrar através da articulação do 

conjunto, no quadro de uma discursividade voluntária sobre o mundo, como acontecia 

sobretudo com as pinturas realizadas entre 1961 e 1965. A profunda atomização a que 

os signos visuais e verbais estão submetidos e as suas repetições de pintura para 

pintura definem uma grande diversidade nas suas relações cuja ordem terá de ser 

entendida no modo de aparecer dos signos, ou seja, dos processos de constituição e 

articulação que se implicam na sua visibilidade. Este processo convoca uma 

invisibilidade que opera a produção do visível de cada signo e de forma invisível os 

submete a uma ordem. Os vários escritos de Joaquim Rodrigo depois de 1976 e os 

seus ensinamentos ocupar-se-ão da explicação e transmissão da função unificadora do 

seu método na produção de visibilidade da própria pintura, ou seja, da sua 

invisibilidade constitutiva. Embora nunca refira a origem histórica do papel da 

memória na elaboração da pintura, a anamnese que o papel da memória suscita pode 
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ser reportada às reflexões de Baudelaire, diversas das de Torres-García. Aquele na sua 

Arte mnemónica, em O pintor da vida moderna, afirma: “M.G. desenha de memória e 

não diante do modelo (...). De facto, todos os bons e verdadeiros desenhadores 

desenham a partir da imagem escrita no seu cérebro e não a partir da natureza. (...) 

Quando um verdadeiro artista chega à execução definitiva da sua obra, o modelo é 

mais um embaraço do que uma ajuda”371. Jacques Derrida372 ao analisar a reflexão de 

Baudelaire demonstra como esta rompe com o presente da perceção visual para 

melhor ver enquanto desenha. Trata-se de um filtro, de uma peneira que elege um 

visível. A ordem da memória, segundo Derrida, precipita, para lá da perceção 

presente, a velocidade absoluta do instante e uma síntese do visível, a par do seu 

fantasma, que é o medo de ver e de não ver o que não é preciso, por isso que deve ser 

visto, um medo de ver sem ver o eclipse entre ambos. Ao associar a origem do 

desenho à memória em vez da perceção, Baudelaire realiza também um ato de 

memória. Inscreve-se numa tradição iconográfica que remonta a Charles Le Brun, no 

século XVII, e à representação do mito de Dibutade, que substitui a memória à 

perceção.  

Para Joaquim Rodrigo a questão está desde logo colocada numa certa 

indiferenciação entre o visível e o invisível pela articulação constituída por uma 

complexidade de operações que o dado percetivo sofre até à sua realização pictórica. 

Se a história da pintura moderna mostrou como o visível é articulado pelo invisível, 

ou mesmo no caso da abstração racionalista como o invisível expulsou o dado visual 

empírico para a partir daí construir uma visualidade da consciência, a pintura de 

Joaquim Rodrigo depois desta experiência demonstra como esse invisível suscita 

necessariamente o dado visível e empírico para a construção da pintura. A sua relação 

não é mais a de uma oposição mas a de um sistema, num alargamento da experiência 

percetiva visual até ao seu reverso verbal e memorial e deste para a produção da 

imagem. O reconhecimento de um intervalo e de uma não-presentabilidade originária 

deste invisível tornou-se o objeto principal da sua reflexão, já que é aí que os 

processos de construção da pintura desempenham o seu papel e a sua racionalização 

pode ter lugar, daí também a recorrente e crescente obsessão com o método que foi 
                                                        
371 BAUDELAIRE, Charles — Oeuvres Completes. Vol. II. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 1976, p. 698. Também citado por DERRIDA, Jacques — Mémoires d’aveugle. Paris: Réunion 

des musées nationaux, 1990, p. 51. 
372 Idem, pp. 50 – 56. 
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construindo ao longo da sua vida. Esta indeterminação do estatuto da presença do 

invisível na visibilidade segunda da pintura tem assim como corolário a construção de 

um método rigoroso e a sua suplementação indexada à produção pictórica. 

 A síntese percetiva que os signos visuais manifestam emerge da 

reversibilidade que envolve o corpo que perceciona e a linguagem, o método que 

provoca a reflexão do visível da pintura — Rodrigo designou-a por ontogénese —, o 

acidente físico do traçado do desenho e da cor relativamente à produção da 

visualidade segunda da pintura. Importa assim analisar estes aspetos que promovem 

uma rutura com o entendimento clássico da fenomenologia da perceção e da sua 

interpretação da pintura que tende a regular esta pela forma exterior que organiza o 

olhar do sujeito, a sua atenção, o seu movimento e emoção, ou seja, a sua presença 

constitutiva como intencionalidade.  

 

 

 

Visualidade, linguagem e reversibilidade 

 

Merleau-Ponty chamou a atenção para esta reversibilidade da imagem 

pictórica que é definida pelo cruzamento do mundo visível como o corpo. “O mundo 

visível e o dos meus projetos motores são partes totais do mesmo Ser”373, afirmou, 

pelo que o visível se dobra num invisível, que produz uma obscuridade do visível. 

Esta é constituída pelo corpo que no espaço do visível se move e articula a 

visibilidade com o seu próprio posicionamento. Neste sentido se o sujeito se situa na 

visibilidade esta não pode desenrolar-se absolutamente diante do seu olhar. Jacques 

Lacan designou esta obscuridade no visível pela mancha374. Caso contrário, o próprio 

ver-se-ia a ver e a visão assumiria a forma de uma consciência. A desconstrução deste 

entendimento próximo da Diótrica cartesiana teve origem em “1960” e as alterações 

que implicaram na pintura de Joaquim Rodrigo foram notórias. O sujeito é então parte 

integrante do visível pelo corpo e a dobra que este implica produz o invisível. Para 

Merleau-Ponty, “logo que este estranho sistema de trocas é estabelecido, todos os 

                                                        
373 MERLEAU-PONTY, Maurice — O olho e o espírito. Lisboa: Vega, 1997, p. 20. 
374 LACAN, Jacques — “Du regard comme objet petit a ” in Les quatre concepts fondamenteaux de la 

psychanalyse. Paris: Éditions du Seuil, 1973, p. 86. 
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problemas da pintura aí se encontram (...) é necessário que a sua visão de alguma 

maneira se faça nelas, ou, melhor, que a visibilidade manifesta das coisas se desdobre 

nele numa visibilidade secreta: «a natureza está no interior», disse Cézanne”375.  A 

pintura é assim um processo de reversibilidade que parte da visibilidade do percebido 

para essa visibilidade secreta, que é o invisível, e gera uma visibilidade segunda 

constituída pela imagem pictórica. Ora este faseamento que Merleau-Ponty traça da 

perceção da imagem pictórica, permite estabelecer algumas analogias com o 

entendimento de Joaquim Rodrigo sobre este processo, encontrar alguns aspetos 

comuns e outros diferentes de modo a refletir sobre o papel da perceção no seu 

sistema. A questão da visibilidade do percebido é complexa na medida em que supõe 

uma presença a si da objetividade ideal de uma visualidade primeira. José Gil, ao 

analisar esta questão em Merleau-Ponty, designa-a de ficção, como “um fantasma 

criado pelo empirismo e pelo intelectualismo. Esta perceção «comum», a do objeto 

como um quale ou uma coisa dentro do espaço; ou a de um «pensamento de ver» para 

o qual a perceção do mundo seria transparente, perfeitamente inteligível, sem sombras 

nem invisibilidade, é inconcebível”376. No entanto, admite que ela possa funcionar 

como um pólo de forma a garantir a reversibilidade que produz o invisível. Joaquim 

Rodrigo para explicar esta etapa designa o par olho-memória, enfatizando assim que 

esta perceção se constitui como processo de reversibilidade de um termo para o outro 

do par. É a relação do visto para o que vê (e este é desde logo temporalizado) a que o 

primeiro par se refere. Assim a não presença a si do olhar na perceção define algo que 

só pode ser constituído como um eco interior do visível. Algo que se indexa e suscita 

um traçado exterior. Não se projeta sobre as coisas mas define-se num signo verbal, 

que Joaquim Rodrigo aponta num bloco de notas. Esta brutal opacificação do visível 

num invisível provoca uma reversão da imagem em texto destruindo por completo o 

estatuto e a função da imagem percecionada. Não existe então qualquer salvaguarda 

de uma experiência da constância percetiva originária, cara à fenomenologia 

tradicional e à ordem naturalista da pintura, nem sequer a manutenção de uma 

experiência percetiva puramente visual. O problema que assim se coloca é que esta 

reversibilidade do visível não tem de respeitar uma unidade puramente visual. Esse 

será, de resto, o problema com o estatuto ontológico do invisível e a sua presença 

                                                        
375 MERLEAU-PONTY, Maurice — O olho e o espírito, p. 23. 
376 GIL, José — A imagem-nua e as pequenas perceções. Lisboa: Relógio de Água, 1996, p. 31. 
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fenomenal, que José Gil aponta a Merleau-Ponty377. Já vimos como, segundo J.-F. 

Lyotard, estas duas ordens — o textual e o figural — podem comunicar ao 

engendrarem cada uma a sua organização do espaço ou até mesmo como o figural 

emergia do fundo do espaço textual378. Entre as perceções empíricas, puramente 

sensoriais, e os seus registos verbais ocorre uma transposição que se desdobra na 

designação indexativa do nome e na sensorialidade do vivido a ele associada. Esta 

continuidade da perceção e de uma não-perceção relativa à impressão originária e à 

sua retenção memorial possibilita que uma alteridade se instale na determinação do 

instante e da ficcionalidade de uma indivisibilidade do seu presente. Talvez por isso 

mesmo Joaquim Rodrigo tenha designado por memória essa não-perceção originária 

que passa entre o presente puro e o não-presente, a atualidade e a inatualidade de um 

vivido e que vem gerar a repetição não como retorno do mesmo mas como diferença e 

por isso signo. 

Não existe então uma visibilidade primeira das coisas — a perceção sensível 

— sem uma visibilidade segunda — a produção de visível pelo invisível —, não só 

para a imagem como também para a perceção comum, como concluía Merleau-Ponty, 

“forçando os limites da própria fenomenologia” como observou Lacan379. A 

transposição, designada por invisibilidade, entre estas etapas não cria uma outra 

visibilidade mas o seu intervalo. Este, suposto no quiasma que relaciona os dois pares 

de Joaquim Rodrigo, olho-memória e memória-olho, emerge como linguagem e 

afasta-se da exclusividade do privilégio do olhar. Se para a pintura modernista este 

aspeto era inconcebível, como o era para Merleau-Ponty, que mantendo-se dentro dos 

limites da fenomenologia enfrentaria uma série de questões complexas relativamente 

à definição da manifestação do invisível fora da consciência, para Joaquim Rodrigo a 

afetação a um visualismo puro não fora absoluta, mesmo durante a sua fase 

abstrata380. J.-F. Lyotard afirmou que “o olho está na palavra porque não existe 

linguagem articulada sem exteriorização de um «visível»”381. Os blocos de notas, 

                                                        
377 Idem, p. 27. 
378 Ver Capítulo II, “A emergência da narrativa”, desta dissertação. 
379 LACAN, Jacques — “Du regard comme objet petit a ” in Les quatre concepts fondamenteaux de la 

psychanalyse, p. 84. 
380 Existiu sempre uma suplementação discursiva implicada quer nas pinturas corretivas de Mondrian, 

quer na construção de uma unidade da pintura como sistema. 
381 LYOTARD, Jean-François — Discours, Figure. Paris: Éditions Klincksieck, 1985, p. 13. 
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onde as perceções singulares foram revertidas em palavras, quando consultados 

operam nova reversibilidade que possibilita o retorno da perceção através da 

visualidade segunda. Este olhar é o olhar um olhar que opera o retorno. Neste sentido 

à maneira de Jacques Lacan382 o olhar terá de ser definido como uma reflexividade 

sobre o visível, como uma alteridade, e o visível como a ausência de intervalo, o 

contínuo do ver de um sujeito, que se encontra enquadrado pelo olhar. Para Lacan 

cruzam-se duas perspetivas nesta troca: a do visível, que coloca o sujeito como ponto 

de perspetiva do cone da visão e a do olhar, que enquadra a perspetiva da visão e a 

partir das coisas observa o sujeito porque se trata de um olhar sobre a visão e que está 

no mundo. O olhar pré-existe ao sujeito pelo que este é essa mancha no olhar do 

mundo. O privilégio do sujeito de observação e da representação é então destituído 

pelo olhar. Este sujeito é então fixado por Lacan numa dupla posição pela 

sobreposição do cone da visão que parte do sujeito e o do olhar que emana do objeto. 

O sujeito não é apenas o ponto geométrico do cone da visão de onde concebe a sua 

perspetiva, mas é projetado como tal nesse ecrã do olhar, transposto para imagem pelo 

olhar. É então este ecrã que medeia o olhar para o sujeito e que também protege o 

sujeito deste olhar. Captura o olhar e devolve-o como imagem que possibilita ao 

sujeito operar com o olhar. 

Este olhar, consultado nos blocos de notas, reenvia para algo diferente de uma 

imagem. Está nos antípodas da anamnese preconizada pela inefabilidade do signo de 

Torres-García, seguramente mais próximo de Baudelaire. O que estes signos verbais 

provocam é uma reflexão de um olhar num outro olhar que os captura. Trata-se sem 

dúvida de um intervalo que possibilita a sobreposição de dois olhares e por isso 

mesmo produz um retorno. Este olhar outro é uma interrogação sobre o visto pelo que 

a tradicional transposição da fenomenologia entre o sujeito que vê e o visível, 

supondo uma circularidade, encontra-se interrompida pela opacidade da linguagem. É 

relevante considerarmos que Joaquim Rodrigo se refere a um complexo olho-memória 

e complementarmente memória-olho e não a um processo olho-memória-olho. A 

sobreposição dos dois pólos memoriais pressupõe declaradamente um intervalo onde 

algo diferente de uma imagem tem lugar. Neste intervalo que estria a visão e onde o 

olhar a enquadra implica-se então a linguagem como descontinuidade do visível pelo 

                                                        
382 LACAN, Jacques — “Du regard comme objet petit a ” in Les quatre concepts fondamenteaux de la 

psychanalyse. 
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 que os objetos percebidos se tornam pensados. Se a linguagem possibilita um 

entendimento das articulações do visível ela é aqui reconduzida à ausência do verbo. 

Nos apontamentos dos blocos de notas são apenas inscritos nomes, mesmo a 

adjetivação está ausente. Os nomes sucedem-se intervalados de espaços vazios na 

página, pelo que a operação de articulação que é suposta a linguagem prestar se 

espacializou. A articulação da linguagem verbal é devolvida ao olhar como hiato. A 

perceção visual dos espacejamentos entre as palavras transforma-se agora na sintaxe 

da linguagem verbal. Pelo que a relação entre os signos verbais sofre uma 

reversibilidade que a conduz a uma espacialidade não-verbal. Este espacejamento 

reenvia para algo diferente não só de uma palavra como da suposta articulação 

linguística que determinada classe de palavras seria suposta operar entre os nomes 

inscritos. O pensamento verbal com que a linguagem suplementaria a visão é nestes 

blocos de notas remetida para o olhar que articula as palavras e os espacejamentos. 

Eles foram escritos para serem lidos e vistos por um olhar. É também este olhar que 

realiza o retorno da visibilidade potenciada na palavra e devolve o espacejamento não 

verbal como espaço vazio à visualidade da imagem pictórica. Trata-se de um olhar 

como uma dupla dobra. 

 

 

 

O sistema 

 

Nas pinturas desta fase até 1982 a manutenção de uma grelha — ainda que 

visualmente elidida — assume um papel primordial, tal como a cor, na organização 

do sistema da sua pintura, embora as suas conotações modernistas estejam 

completamente deslocadas. Os valores posicionais e temporais dos signos visuais no 

plano são produzidos neste sistema que a grelha e os valores cromáticos articulam. 

Formam dois princípios funcionais de reformulação do olhar da visualidade da pintura 

e que relevam as possibilidades de articular os planos temporal do acontecer percetivo 

com a visibilidade da imagem pictórica. A este sistema, conforme já referido, 

Joaquim Rodrigo, deu a designação de Ontogénese, que dividiu em 1º grau para as 

pinturas realizadas a partir de 1969 e em 2º, para as de 1975 até 1982. 

Para as pinturas de 1º grau Joaquim Rodrigo procedeu da seguinte forma, 

conforme descreve: “com uma das cores, em valores de claro-escuro, recortada de 
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uma imagem simples retida de memória, desenhei sumariamente não só o contorno 

exterior, como também os indispensáveis elementos interiores que me permitissem 

reconhecer ou identificar tal imagem, e, interiormente, dentro do contorno, marquei 

com uma pincelada apenas a segunda cor, também recordada. Continuei em frente 

identicamente com outra figura, mas agora apenas pelo que respeitava ao desenho, 

pois quando ia marcar a segunda cor também recordada os olhos rejeitaram-na e 

impuseram uma cor diferente, porque dava muito melhor. Era a que ficava bem. (...) 

Quando digo que caminhava em frente não pretendo significar que as figuras se 

fossem progressivamente situando em linha reta, mas sim que a nova figura 

acrescentada se situava sempre à frente, embora mais abaixo ou mais acima da figura 

precedente”383. 

Esta descrição revela que o posicionamento dos signos é realizado como uma 

escrita seguindo da esquerda para a direita e definido pelo desenho com o branco ou o 

preto. A sua ordem segue a das palavras apontadas nos blocos de notas, ou seja, a 

cronologia das perceções. Como se trata de um espaço que não é unidirecional o seu 

posicionamento relativamente ao eixo das ordenadas é livre. Também a forma de cada 

signo não está determinada por este sistema mas pela sua inscrição e os valores 

posicionais posteriormente verificados a partir das suas coordenadas maiores e 

menores relativamente aos eixos da grelha. A aleatoriedade absoluta permitida ao 

desenho não é idêntica para a cor que a partir da contingência da primeira tem de 

fazer sistema, ou seja, como Joaquim Rodrigo explica, não pode ser a sua memória a 

definir o interior de cada signo mas a que contrasta e se opõe às que lhe estão mais 

próximas, podemos percebê-lo analisando estas pinturas. Será porventura esse o 

sentido da expressão “porque dava muito melhor”.  Não deixa de ser significativa a 

utilização do termo recordar para a cor, referido nesta descrição. Já numa pintura de 

1964, intitulada Cacilhas, surge a inscrição nuvem verde, escrita a branco, sobre uma 

forma castanha. Esta tradução da cor percecionada para a cor possível do seu sistema 

denota a presença do próprio sistema enquanto esse já referido olhar que é o olhar um 

olhar, o qual opera o retorno da imagem percecionada e se define como uma 

reflexividade sobre o visível, como uma alteridade. Outro aspeto significativo reside 

na impossibilidade de reversão do um tempo de instantes móveis da perceção para um 

                                                        
383 RODRIGO, Joaquim — O Compementarismo em Pintura, p. 39. 
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outro, o do sistema da sua pintura, que o repete e altera, mas que a partir das pinturas 

de 2º grau revelará maior complexidade.  

No entanto este sistema não permitia resolver a questão de um tempo que se 

move como um eixo do passado para o futuro com outro que para a realização da 

pintura era necessário. Joaquim Rodrigo refere que a partir de certa altura, pôs-se um 

problema à sua pintura “por não existir em frente mais espaço disponível”384, o que o 

obrigava a voltar para trás e intercalar novos signos entre os já pintados. Emergia 

assim um problema, segundo Joaquim Rodrigo, que era o da cor dificilmente fazer 

sistema com as previamente pintadas. Esta constatação veio provocar uma alteração 

significativa no sistema da sua pintura, apesar da vasta produção pictórica realizada 

entre estes anos poder ser considerada entre as mais interessantes que realizou. 

Apesar de a partir de 1973 os signos começarem a admitir uma terceira cor, é 

em 1975 que o sistema se altera profundamente e permite a integração de três ou 

quatro cores em cada. Trata-se das pinturas de 2º grau, que apresentam uma maior 

complexidade no seu sistema de elaboração e que serão realizadas até dezembro de 

1982. Os signos são comparados aos mecanismos celulares, os mais complexos 

apresentam quatro níveis que implicam os quatro valores cromáticos distribuídos a 

partir do sistema ortogonal. Nestas pinturas o desenho segue o mesmo processo que 

nas anteriores e define a massa exterior dos signos, as cores selecionadas são livres 

entre os quatro valores. O desenho de cada signo é fechado, iniciando-se num ponto e 

nele terminando. Adota-se neste “primeiro percurso (...) uma ordem crescente das 

distâncias entre o lado esquerdo do quadro e o ponto do contorno geral de cada forma, 

ou formas constituindo conjunto, mais próximo desse lado”385. A este percurso vêm 

agora juntar-se mais três relativos aos outros lados do quadro: um segundo de cima 

para baixo, um terceiro da direita para a esquerda e um quarto de baixo para cima. Em 

cada um destes percursos é respeitada a ordem cromática definida pela sucessão dos 

signos no primeiro percurso e que foi aleatória, mas que para os seguintes se torna um 

sistema ordenado e fixo de preenchimento cromático dos diferentes níveis dos signos, 

respetivamente contorno interno, massa central e contorno exterior delineados pelo 

primeiro percurso. Esta ordem cromática definida é designada por ritmo cromático e a 

sua realização através dos quatro percursos produz a unidade rítmico-cromático-
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385 Idem, p. 44. 



 277 

formal procurada. Segundo Joaquim Rodrigo o anterior sistema — a génese de 1º 

grau — é “mais limitativo, porque dificulta a localização das formas ou conjuntos 

durante o 1º percurso. Referimo-lo apenas porque só depois de o termos praticado 

encontrámos o caminho completamente livre e expedito que o segundo sistema 

oferece”386. Os signos podem ser constituídos por um só elemento ou por vários 

contíguos ou não, as suas formas podem ser “desenhadas em alçado, em planta, em 

corte e em perspetiva, podendo até considerar-se simultaneamente várias destas 

soluções”387 e são definidos como uma unidade-conjunto de quatro eixos que os 

determinam cromaticamente na sua quadricromia, embora existam por vezes 

coincidências cromáticas entre diferentes componentes das áreas de cada signo. 

Este sistema laboriosamente construído por Joaquim Rodrigo assume os 

limites da própria pintura, que assim formam os diferentes eixos ortogonais 

sobrepostos e a partir dos quais são medidas as dimensões espacio-temporais 

produzidas pela pintura. Os espaços-tempos constitutivos dos signos são gerados por 

este sistema ortogonal da grelha que assume agora num nível estrutural, não só a 

produção da espacialidade da pintura, mas também a sua temporalidade. Se o 

primeiro percurso define uma ordem cronológica análoga à das perceções sensíveis, 

estas são inscritas através de uma sequência que supõe uma memória esquemática. Se 

o sistema se limitasse a este aspeto, faria corresponder um tempo definido a uma 

posição. Foi o que aconteceu com a génese de 1º grau, até 1975. A sobreposição dos 

quatro percursos — da génese de 2º grau — vem produzir uma ordem para a cor de 

cada signo que indexa diferentes ordens de relação espacio-temporal, pelo que cada 

signo não se confina apenas a um tempo e consequentemente a uma ordem 

sequencial. Cada signo é produzido através da sua iterabilidade cromática. A reversão 

de um tempo de instantes móveis da perceção para um outro constituído por diversos 

presentes — o da atualização de cada cor na construção do signo — tem neste sistema 

uma significativa manifestação já que a produção de cada signo de uma perceção 

sensível se constitui através dos sucessivos percursos que definem a estrutura da 

pintura no seu tornar visível enquanto sedimentação temporal. Não existe por isso 

qualquer presentificação de uma presença a si, apenas um processo de diferimento 

determinado por este sistema. Se como vimos o acontecer do acontecimento percetivo 

                                                        
386 Ibidem. 
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se desrealiza ao tornar-se um acontecimento revertido num presente específico, a 

sucessão de presentes que se revelam a cada percurso produzem o signo como 

visibilidade segunda que em si é acontecer. Os signos visuais que se espalham em 

constelações na superfície monocromática da pintura são assim projetados na 

interseção da visibilidade de um sujeito que os percecionou e do olhar que pré-existe 

a estas perceções — o do sistema da pintura definido por Joaquim Rodrigo —, que as 

captura no ecrã do olhar, de que falava Lacan. No entanto a sua transposição para a 

imagem pictórica pressupõe uma ação performativa para que se concretizem como um 

novo acontecer.  

Nesta transposição para a visibilidade segunda, a da pintura, tem lugar a sua 

inscrição constituída por duas etapas, a do desenho e a da cor. Se o sistema de 

Joaquim Rodrigo, quer na génese de 1º grau, quer na de 2º grau, é extremamente 

preciso na definição da aplicação da cor, conforme analisado, no que respeita ao 

desenho, uma liberdade maior é assumida, dando lugar à aleatoriedade e ausência de 

controlo que produz o próprio acontecer da pintura e que nenhum sistema pode 

comportar.  

 

 

 

A inscrição 

 

A perceção visual apagada em memória é então reconstituída por uma 

concetualidade gráfica inerente ao ato de inscrição. Assim, a superfície constitui-se 

como um plano de inscrições e, consequentemente, a pintura torna-se o mapa da sua 

escrita. A inscrição emerge como um vestígio, o diferido de um presente qualquer do 

curso do tempo que consciencializado é sempre passado reconstituído por uma outra 

ordem que não a percetiva, mas memorial. Não se trata portanto de uma 

reconstituição linear do domínio percetivo, entendido como manifestação de uma 

forma originária de presença. O desenho que inscreve os signos inventa enunciações 

específicas que produzem os seus próprios significados a partir do intervalo de uma 

perceção originária que, no fundo, só se torna presente pelo esquecimento que suscita 

a memória. É então através da performance do gesto do desenho, que o acontecer da 

pintura se manifesta. Joaquim Rodrigo, numa conferência proferida em 1994, ao 

refletir sobre este aspeto, afirmou “eu faço [o desenho] com a mão esquerda. (…) É 
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preciso ir muito devagarinho a desenhar para aquilo sair com uma certa vibração, um 

certo laxismo. (…) Desenho também com o quadro de pernas para o ar, o que ainda 

me atrapalha mais a vida, mas desliga-me de umas coisas e das outras”388. Pintar com 

a mão esquerda ou de costas voltadas para o quadro diante de um espelho ou atar o 

pincel na ponta de um ponteiro e pintar sempre com o quadro invertido, foram ainda 

outras tantas maneiras de agenciar as performances gestuais da própria pintura. Estas 

têm por função, tal como a memória relativamente à perceção visual, provocar um 

diferimento da projeção consciente e voluntária que o controlo da visibilidade tende a 

gerar. Mais propriamente estas operações performativas convocam um apagamento da 

visibilidade operando uma relação desta com o invisível. A inscrição pode aferir um 

acontecimento percetivo, mas longe de o reproduzir produz uma outra realidade 

visual. Jacques Derrida, em Mémoires d’aveugle, encontra três disjunções 

fundamentais que assolam esta invisibilidade que o desenho implica, sendo que duas 

delas são pertinentes para a análise das performances gestuais da pintura de Joaquim 

Rodrigo, ou seja, os seus processos de inscrição.  

Estas disjunções fundamentais assolam a invisibilidade que o desenho implica: 

a primeira tem em consideração que o desenhador no momento do tracejado inaugural 

do seu desenho não vê o que traça, nem o seu motivo, nem a inscrição nascente do 

traço que se mantém impercetível, escondido pelos próprios dispositivos que o 

produzem, por isso Derrida designou esta disjunção como aperspetiva do ato 

gráfico389. Os estratagemas inventados por Joaquim Rodrigo para realizar o desenho 

têm como propósito destituir o aprendido do ponto focal do sujeito da perceção. As 

inversões do ato gráfico criadas por espelhos, que não devolvem apenas o simétrico 

da imagem desenhada mas em simultâneo o do próprio movimento que desenha, 

acrescido do quadro de pernas para o ar e do recurso à mão esquerda, não adestrada, 

constituem um efetivo assalto a todas as coordenadas de um sujeito, que deste modo 

se vê destituído de um domínio sobre o visível que produz. Em última instância não 

se regula pelo que é visível, por isso Joaquim Rodrigo dizia que o “desliga[va] de 

umas coisas e de outras”. O traço em execução funciona assim como uma sismografia 

da dobra da visualidade no corpo e deste para o desenho. O desenho difere 

permanentemente do seu conhecimento e manifesta a sua estranheza pelo corpo 

                                                        
388 Conferência proferida na Galeria Valentim de Carvalho, 1994.  
389 DERRIDA, Jacques — Mémoires d’aveugle, p. 48. 
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tornado presente a cada hesitação. O que resta é então o corpo a produzir visível e 

mais qualquer sinal do invisível. Para Derrida a “heterogeneidade do invisível com o 

visível pode assolar este como a sua própria possibilidade”390. O traço assim realizado 

não tem identidade, consistência ou presença a si: quer seja através da convocação de 

uma anamnese (como em Baudelaire), que devolve a invisibilidade à memória; quer 

por uma amnésia que associa o visível ao invisível, mas não o refere como um 

“fenómeno distante, latente, imaginário, inconsciente, escondido, passado, (...) [trata-

se de] um «fenómeno» cuja inaparência é de outra ordem”391, com que Merleau-Ponty 

se preocupou. O visível enquanto tal seria invisível, não como fenomenalidade ou 

essência do visível, mas como transcendência pura. Ainda que seja possível reportar 

ambos os aspetos relativamente ao desenho em Joaquim Rodrigo, este inclina-se mais 

para o primeiro pela relação memorial que conota o invisível. No entanto o quiasma 

referido entre duas memórias e o papel performativo da realização do traço 

certamente que ultrapassa a sua condição anamnésica para revelar o esquecimento 

como a sua condição constitutiva. Não existe a procura de uma síntese do visto, de 

uma filtragem hierárquica que o desenho operasse. O desenho revela geralmente a 

prevalência de um detalhe que perdeu o conjunto e emerge despojado de sintomas ou 

latências, apenas como resultado do traço que a partir da ausência e do esquecimento 

se tornou visível pelo movimento do corpo na relação com uma palavra.  

A segunda disjunção analisa o desenho realizado. Derrida designou-a por 

inaparência diferencial do traço392, porque nesta relação do traço consigo próprio 

instaura-se uma divisão relativamente a si. Se para Derrida o traço não é o limite 

externo de uma figura nem o limite interno — ele é diacrítico —, com a pintura de 

Joaquim Rodrigo este aspeto é diferente, porquanto o traço não é inaparente, é 

definido como tal dentro de um sistema estrutural onde desempenha um papel 

específico, no entanto comporta uma dimensão cromática. Esta está diretamente 

associada ao sistema analisado relativo à distribuição da cor, pelo que participa 

também ou complementarmente — como diria o próprio Joaquim Rodrigo — no 

sistema de distribuição cromática, sobretudo a partir de 1975 e até 1982. Trata-se, 

durante este período, de uma aparência diferencial do traço. A sua comparação às 

                                                        
390 Idem, p. 50. 
391 Idem, p. 57. 
392 Idem, p. 58. 
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membranas celulares determina-lhe uma função circunscritiva e uma morfologia 

própria. Assim existe um contorno externo que Joaquim Rodrigo designa por M ou 

membrana celular e uma outra linha interna, m ou membrana do núcleo, que definem 

as linhas do desenho em estrita relação com as massas internas ou zonas de cor, que 

se situam entre estas membranas e no interior da delimitada por m393. A relação que 

estas linhas têm com a ordem cromática dos quatro percursos complementam a sua 

função, que assim não se restringe ao desenho, para participar também na estrutura 

cromática. De resto, Joaquim Rodrigo designa indiferenciadamente como desenho 

cada um dos quatro percursos que inscrevem a cor, bem como as massas internas que 

se lhes oporiam são tratadas como contornos nas explicações que dá sobre o seu 

método394. Por isso o percurso cromático inicia-se com a primeira zona cromática, 

considerada a partir do exterior para o interior de cada forma positiva ou signo visual. 

Afirma que “na prática pictórica o «contorno» de Mı deve ser desenhado antes de M, 

quando se verifica a necessidade de acrescentar este último elemento. Esta situação 

resulta da dificuldade, e até talvez da impossibilidade, de em certos casos se proceder 

inversamente”395. Se o contorno exterior do signo visual, dependente do quarto 

percurso, pode por razões de conflito cromático não se verificar, então a sua função 

de limite suspende-se ou é remetida para um outro contorno, o “«contorno» de Mı” 

que reverte a massa ou zona cromática em limite. Estamos então perante uma 

permutabilidade entre linha e massa, já que ambos podem assumir a função de limite. 

Outro aspeto que a analogia do desenho com a célula produz é uma morfologia 

específica dos signos visuais. Estes são quase sempre fechados sobre si por um 

contorno, até mesmo os signos verbais, e a sua forma recusa tendencialmente a 

retilinearidade e as angulações associadas para se aproximar de formas mais 

orgânicas. Esta progressão é notória e segue a par com o desenvolvimento da sua 

teoria até 1982. A organicidade das formas vem permitir uma maior permutabilidade 

da linha com as massas internas. Nas pinturas realizadas a partir de 1982, a linha 

desaparece e assume uma função diacrítica reportável à inaparência diferencial 

referida por Derrida. Até aí o traço revela-se limite, zona cromática, confunde 

contorno com forma ou não e permite que a massa determine a forma, mesmo nos 

                                                        
393 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, pp. 36 – 37 e sobretudo 47.  
394 Idem, pp. 44 – 48. 
395 Idem, p. 46.  
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casos em que acompanha a forma da massa exterior, outras vezes determina a forma e 

prolonga-se no interior para definir um motivo. Em todos estas variantes está 

presente, mesmo que por ausência, mas o seu valor é diferencial na medida em que 

está diretamente implicado no sistema da própria pintura e é a partir daí que os seus 

valores se permutam. Trata-se em última instância de uma invisibilidade que está 

implicada na relação do sistema com a própria pintura.   

A terceira disjunção, que emerge com a invisibilidade que trabalha o traço e 

lhe confere uma ambiguidade constitutiva, funda um recurso à discursividade. Trata-

se de um suplemento que vem apaziguar o diferencial de valores manifestado, um 

invisível que se entrança com o visível e se faz dizível no que Derrida denominou 

retórica do traço396. Joaquim Rodrigo nunca prescindiu de suplementar a sua prática 

pictórica com a realização de reflexões escritas e sempre que possíveis publicadas. A 

articulação profundamente sistemática a que todos os elementos da sua pintura vão 

sendo submetidos neste período necessitou do estabelecimento de uma ordem 

discursiva votada à formulação das regras que definiam a própria articulação. A 

inscrição, apesar da sua aleatoriedade e das suas regras, não só tinha de ser pensada 

pelo sistema como implicá-lo. Este veio deslocar o próprio desenho, metamorfoseá-lo 

em lugar de distribuição cromática ou mesmo apagá-lo, por razões específicas da 

lógica do próprio sistema. Por outro lado, cada signo visual tem como ponto de 

partida uma palavra que evoca uma memória visual a que o desenho dá uma forma. 

Algo muito semelhante à expressão de Derrida “o desenho vem em vez do nome que 

vem em vez do desenho”397. E é precisamente esta relação que torna as formas 

positivas, com que Joaquim Rodrigo designava estes elementos constituídos pelo 

desenho e pela cor, verdadeiros signos visuais. A presença implícita da palavra, 

memorial ou legislativa, abre então um espaço de nomeação no visível do traço da 

inscrição.   

  

 

 

 

 

                                                        
396 DERRIDA, Jacques — Mémoires d’aveugle, p. 60. 
397 Ibidem. 
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O acontecer 

 

O corpo move-se pelo mundo e entre o que vê e o que é visto se produz o 

acontecer. Não tem uma determinação prévia, supõe a surpresa, a sua exposição, a sua 

imprevisibilidade e singularidade. Esta etapa ainda que seja revertida na pintura 

precede-a e não é por ela condicionada, tal como os acontecimentos políticos nas 

pinturas da década anterior. Só que agora esses factos e as narrativas que lhe estão 

associadas, por via da redefinição e síntese da linguagem pictórica que Joaquim 

Rodrigo experimenta a partir de 1969, circunscrevem-se a perceções singulares das 

coisas do mundo. Trata-se de puros instantes móveis, que se situam no contínuo 

desdobrar do passado para o futuro. Pelo que não existe inscrição pura, toda a 

inscrição é diferença. Tal como não existem factos ou acontecimentos cujo sentido 

seria dado à partida, registado e não modificado pela sua receção, também estes 

acontecimentos percetivos não se limitam a ser captados e repetidos na pintura. Na 

diferença entre as inscrições encontra-se a origem da memória. Importa então realçar 

que a pintura não é uma operação constatativa relativamente a estes acontecimentos 

percetivos, circunscrita à sua representação descritiva ou informativa e que viria num 

após o acontecimento. Tal subsumiria a singularidade do acontecer de uma 

determinada perceção na generalidade de uma linguagem neutra e universal, que 

estabeleceria um sistema de equivalências entre as várias perceções sensíveis e um 

conceito específico (invisível), provocando a generalização. A sua posterioridade 

cronológica registada pela pintura faria com que a singularidade do acontecer se 

pudesse repetir infinitamente e que o seu retorno se inscrevesse na presença a si do 

presente como mera reprodução.  

Uma questão relevante está no facto de que a pintura solicita a produção de 

um outro visível, que ao tornar-se visível não se projeta sobre as coisas mas define o 

desenho e a cor de uma imagem autónoma. A pintura produz por isso uma realidade 

que dá a ver, não reproduz o acontecimento percetivo, o qual é aferido pela sua 

inscrição enquanto diferença e que apela à origem da memória. Não existem por isso 

provas concretas desse acontecer, apenas as inscrições nos blocos de notas são algo 

próximo dessa aferição. Estas inscrições revertem o instante móvel da visão numa 

outra temporalidade, a de um qualquer presente, onde os presentes se sucedem uns ao 

outros, como as palavras na página. Todavia não se trata de afirmar que o 

acontecimento percetivo não ocorreu, como se fosse um mero simulacro. 
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Contrariamente a essa suposição, produz-se qualquer coisa que embora aparentando 

semelhanças é radicalmente diferente, porque não nega a originariedade do 

acontecimento percetivo, todavia impossibilita reverter para o presente a perceção que 

é passado de um tempo de instantes móveis. Os conceitos de signo e inscrição 

tornam-se por isso emergentes nesta temporalidade de um presente não constituinte, 

mas originariamente reconstituído a partir dos signos da memória. Na sua estrutura, o 

acontecer do acontecimento percetivo desrealiza-se a partir do momento em que se 

torna um acontecimento revertido num presente específico. No entanto ao repetir-se 

como inscrição, leitura e reinscrição pictórica diferencia-se de si mesmo e nesse 

movimento algo se produz. É este movimento que Jacques Derrida designou de 

iterabilidade398 — liga a repetição à alteridade — e que em última instância estrutura 

o acontecer do próprio acontecimento.  

Com efeito, a exposição e a repetição fazem o acontecimento, mas no 

momento em que o acontecimento é repetido altera-se e deixa de ser uno e idêntico a 

si mesmo. Uma impossibilidade de mostrar o acontecer percetivo ocorre por estas 

razões. Estamos então perante uma diferença originária, que inviabiliza uma 

coincidência perfeita com a coisa percebida. Algo que só ocorre num tempo cindido 

entre passado e futuro. A iterabilidade é a repetição que vem alterar o acontecimento 

percetivo apenas compreendido como tal através da interpretação que a sua dupla 

inscrição opera. Trata-se de uma operação performativa que vem produzir o próprio 

acontecimento como imagem pictórica. Neste processo o apagamento estrutural do 

acontecer suscita o papel da memória, que o repete como inscrição verbal e o trabalha 

como apagamento constitutivo da própria memória na sua reinscrição pictórica, o que 

produz um novo acontecer, o da imagem pictórica. Por isso são precisos dois 

aconteceres para haver acontecer da imagem pictórica, ou para se poder falar do 

acontecer de cada signo visual.  

 

                                                        
398 Segundo Derrida: “esta iterabilidade — iter, mais uma vez, vem de itara, outro em sâncrito, e tudo 

o que se lhe segue pode ser lido como exploração desta lógica que liga a repetição à alteridade — 

estrutura a marca da própria escrita, qualquer que seja o tipo de escrita (pictográfica, hieroglífica, 

ideográfica, fonética, alfabética, para nos servirmos de velhas categorias). Uma escrita que não fosse 

estruturalmente legível — iterável — para além da morte do destinatário não seria uma escrita”. 

DERRIDA, Jacques — “Signature Événement Contexte” in Marges de la philosophie. Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1972, p. 375. 
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Os regimes de signos 

 

Se um regime de signos consiste na formalização de uma expressão específica, 

os signos que constituem estas inscrições organizam-se segundo diversos regimes, 

recusando uma semiótica geral. Em “Tempo e Inscrição”399 tivemos oportunidade de 

apontar algumas circunstâncias relativas a esta questão a partir da reflexão de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. Importa agora desenvolver e aprofundar esta analítica de 

forma a traçar um panorama da complexidade de regimes de signos que o sistema da 

pintura de Joaquim Rodrigo desta fase comporta. Estes filósofos alertaram, em Mille 

Plateaux, para o facto de que não existe uma semiótica geral e que os diferentes 

regimes de signos não são absolutos relativamente a um povo, cultura, grupo ou 

situações, ainda que possam ter dominâncias. Estes autores contrapropõem assim uma 

análise da pragmática da linguagem, porque esta “não tem universalidade em si 

mesma, nem formalização suficiente, nem semiologia ou metalinguagem gerais” 400. 

A pintura de Joaquim Rodrigo, especialmente a realizada entre 1969 e 1980, é 

permeável a uma grande diversidade de regimes de signos, pelo que importa analisar 

as suas relações a partir de algumas definições fornecidas pela analítica desta 

pragmática propostas por Deleuze e Guattari, que potenciam uma análise da 

construção da significação na pintura de Joaquim Rodrigo. Ela é especialmente 

complexa para uma análise relativa à formalização das formas de expressão, 

porquanto convoca na mesma pintura diferentes regimes que destituem uma qualquer 

dominância. A atenção prestada à pintura de outras culturas terá certamente 

contribuído para tal, sobretudo quando traduzida e integrada noutros sistemas. 

Através dos diferentes signos que constituem a pintura e das diferentes formas de 

agenciamento da sua configuração revela-se uma proliferação de processos e formas 

em que nenhum assume um privilégio ou centralidade sobre os outros. Neste sentido 

estas pinturas de Rodrigo desenvolvem um processo crítico da centralidade de um 

regime de significação.  

Na cultura ocidental e em especial na prática da pintura modernista o regime 

significante — a partir do trabalho da forma significante — assumiu uma declarada 
                                                        
399 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, pp. 62 – 65. 
400 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix — Mille Plateaux. Paris: Les Éditions de Minuit, 1980, pp. 

140 – 141.  
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dominância senão mesmo exclusividade. Joaquim Rodrigo experimentou-o 

aturadamente na década de 1950. O significado de um signo remetia sempre para 

outro numa cadeia infinita. Como explicam Deleuze e Guattari sobre este regime, “no 

limite, podemos prescindir da noção de signo, já que não apreendemos a sua relação 

com um estado de coisas que este pudesse designar ou com uma entidade que 

significasse, mas apenas com a relação formal do signo com o signo enquanto 

definição de uma cadeia dita significante. O ilimitado da significância substituiu o 

signo”401. Naturalmente que este regime se encontra também presente nestas pinturas. 

Os signos de uma viagem estão continuamente a remeter para o movimento da 

viagem onde tudo se sucede sob o significante instituído pelo percurso enunciado no 

título. Um signo pode mesmo relacionar-se com outro de outra cadeia diferente, 

situação frequente nestas pinturas de Joaquim Rodrigo, e projetar este movimento a 

todos os signos inscritos como um “contiunuum amorfo”, segundo a expressão destes 

autores. Por vezes uma palavra junto de outros signos visuais vem fornecer um novo 

significado específico que se implica como um paradigma no eixo sintagmático, onde 

um signo reenvia para outro signo. Estes passam a estar afetados pelo significado 

daquele e são produzidos como seus significantes. No entanto, o mais interessante 

para uma analítica desta pragmática da linguagem da pintura desta fase, é que não 

ocorre apenas este regime do significante, nem lhe é atribuída primazia sobre outros 

regimes de signos. Esta, pela variedade de signos visuais que inscreve, revela um 

complexo entendimento da produção da visualidade da pintura e das suas 

significações. A forma como os signos e os seus regimes se relacionam vem gerar três 

princípios gerais relativos à significação da imagem pictórica.  

O primeiro destes princípios é o da heterogeneidade. A atomização dos signos 

na superfície pictórica permite que qualquer signo possa ser vizinho de outro sem que 

o seu conjunto — e muito menos o todo — reenvie para um signo comum. As cadeias 

semióticas das mais diversas naturezas são conetadas de modos diferentes 

possibilitando a articulação de vários regimes de signos. Estes signos não constituem 

uma língua ou remetem para um mega-signo como ocorria com Joaquín Torres-

García, pois recusam a universalidade a partir da sua heterogeneidade. A relação e 

tradução com a pintura de outras culturas, experimentada por Joaquim Rodrigo, 

permitiu-lhe trabalhar com outros regimes de signos de características pré-

                                                        
401 Idem, p. 141. 
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significantes que implicam uma multidimensionalidade semiótica. A partir da 

convocação deste, assiste-se à coexistência das mais variadas formas de expressão 

com a pintura, pelo que esta se torna uma parcialidade de um conjunto mais vasto de 

processos de enunciação que utilizam a linguagem gestual, os tons da voz, a dança ou 

mesmo o ritual. Obviamente que estes últimos aspetos estavam deslocados do projeto 

de Rodrigo, mas os dois primeiros revelam uma declarada continuidade na cultura 

ocidental quotidiana e simultaneamente uma secundarização do seu papel. Na história 

recente da pintura moderna o gesto ou tinha sido suprimido pela idealidade da forma 

ou mitificado pela sua expressão originária (Torres-García situava-se numa dialética 

entre estas duas posições). Tratava-se de dar relevo ao gesto e sobretudo ao seu 

trabalho de desaprendizagem de qualquer suposta idealidade, neste aspeto a 

semelhança com Cy Twombly é maior. Assim a própria gestualidade do ato de pintar 

com a sua performance, anteriormente referida402, define e formaliza as mais diversas 

estratégias desenvolvidas a partir de 1960 para indexar uma enunciação 

declaradamente gestual na pintura. 

O BSC !... como um signo de espanto, em Sevilha – Cartaia, 1969, Madrid – 

Vallauris, 1969, ou Lisboa – La Vid, 1969, ou o 200 pst!... recorrente em pinturas de 

1970, como Lisboa – Vitoria, Lisboa – Burgos, Lisboa – Madrid ou Madrid – Biarritz 

e também Port…no?… em Lisboa – Londres – Paris – Madrid, de 1973, embora a 

primeira utilização ocorra em 1964, em Trás-os-Montes, com tourismo bah! são 

inscrições onomatopaicas que se reportam a sinais acústicos de espanto ou a uma 

desarticulação de uma palavra no seio de uma pergunta e que como tal supõem 

contexto elocutório da enunciação e uma possibilidade do seu valor significante 

geralmente excluído das formalizações. Também os nomes surgem frequentemente 

divididos uma ou mais vezes para a mesma palavra, organizando as letras em termos 

visuais diferentes, o que produz uma fragmentação do significante noutros 

significantes ambíguos. Tal ocorre frequentemente como com Ge-ron-a, Le-rid-a, em 

Gerona – Sueca, 1970. Podemos ainda considerar dentro deste regime pré-

significante os próprios signos isolados no plano monocromático e que sem relação 

direta entre si se percebem como fragmentos de uma situação mais complexa. Eles 

são assim a indexação de uma situação percecionada à pintura, enquanto mero 

fragmento, pelo que não chegam, por vezes, a construir uma ordem significante 

                                                        
402 Cf. “A inscrição” no presente capítulo desta dissertação. 
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valorizada pela própria cultura ocidental. Nesse sentido, a tradução de outras culturas 

implicada no recurso a uma ordem pré-significante e sistematizada nesta fase da 

pintura de Joaquim Rodrigo possibilita-lhe redefinir uma prática da pintura fora da 

circularidade do significante.  

Também dentro deste princípio de heterogeneidade, Deleuze e Guattari 

apontam uma outra semiótica, a contra-significante, que opera por numeração. O 

primado do número, “que não é o produto de algo exterior relativamente à marcação 

que o institui, mas que marca uma repartição plural e móvel, impondo funções e 

relações, mais definindo organizações do que totalizações ou distribuições mais do 

que coleções (...)”403. Se atendermos ao papel que o número quatro assume, sejam os 

quatro lados da pintura e o seu papel no sistema ortogonal, os quatro valores 

cromáticos, as quatro partes de cada elemento ou signo visual, os quatro princípios 

estruturantes da pintura (matriz, forma, cor, memória), este número antecede qualquer 

significação e tem uma função puramente estrutural e operativa na construção do 

sistema da pintura, como teremos oportunidade de analisar no quadro da teorização de 

Joaquim Rodrigo. No entanto, pinturas como Lisboa – Londres – Paris – Madrid, 

1973, ou Ateca – Barcelona, 1975 (destruída) expõem manifestamente este regime 

semiótico.      

Qualquer regime de signos não esgota o sistema que constrói e convoca outros 

ordenamentos, alguns deles são mesmo contraditórios, o que não os impede de 

ocorrerem simultaneamente na mesma pintura. Tal ocorre com o regime de 

subjetivação, que Deleuze e Guattari definem como um regime onde “já não há centro 

da significância relacionado com os círculos ou uma espiral em expansão [da cadeia 

significante], mas um ponto de subjetivação que possibilita a partida da linha. Já não 

há relação significante-significado, mas um sujeito de enunciação, que resulta do 

ponto de subjetivação e um tema do enunciado numa relação determinada com o 

sujeito de enunciação. Já não há circularidade do signo ao signo, mas processo linear 

onde o signo corre através dos temas”404. Tal ocorre, por exemplo, na sequência dos 

signos das viagens como estradas e sinaléticas que remetem permanentemente para a 

própria viagem, com as referências culturais que implicam um tema novo e uma nova 

relação com o sujeito da enunciação memorial. Este processo é frequente nesta fase 

                                                        
403 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix — Mille Plateaux, p. 148. 
404 Idem, p. 160. 
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da sua pintura e está presente desde Oropeza – Madrid, 1969, com a referência a 

Greco a que se segue um signo de uma pintura deste, até Badajoz – Aluenda, 1975, 

onde a referência a António Machado interrompe o continuum de nomes de lugares da 

pintura.   

O segundo princípio é o da multiplicidade, que supõe uma ausência de relação 

entre os signos inscritos na pintura — ausência também ela relativa a um sujeito 

específico constituído como observador ou a um objeto, imagem ou mundo 

específicos de conhecimento — supõe um crescimento de dimensões e relações entre 

os signos à medida que as suas conexões se tornam possíveis pelas múltiplas leituras 

que são suscetíveis de efetuação. As repetições das memórias percetivas constituídas 

como signos supõem uma multiplicidade. Não existe uma unidade específica e 

reportável a uma propriedade ou essência que reúna os signos destas pinturas. A sua 

unidade ocorre dentro do sistema que define as possibilidades da pintura. 

Relativamente às diversas tipologias de signos que se inscrevem nas superfícies 

monocromáticas da pintura não existe um só regime capaz de garantir um sistema 

específico de significação. Pelo que a unidade está ao lado das multiplicidades que os 

signos suscitam. Como o sistema se confunde com a própria ideia de pintura, 

voltamos ao problema enunciado por Joaquim Rodrigo relativamente aos 

desenvolvimentos das neovanguardas, nomeadamente ao dos combines de Robert 

Rauschenberg. A integração contínua de novas dimensões na pintura implica a sua 

mudança de natureza ou mesmo superação à medida que as suas conexões aumentam. 

Se a multiplicidade se não cingir aos regimes de signos da pintura mas também se 

implicar na estrutura material destes, então emergem objetos tão estranhos e híbridos 

como os próprios combines, onde já não existe sequer essa unidade que permita 

designar tal objeto como pintura. No caso da pintura de Joaquim Rodrigo uma 

unidade (o sistema) opera no seio de uma dimensão vazia suplementar à 

multiplicidade dos vários regimes de signos, pelo que existe uma sobrecodificação 

operada pela pintura. No entanto, segundo Deleuze e Guattari, é também a 

sobrecodificação que possibilita “transformar uma semiótica pura ou abstrata noutra, 

em virtude da tradutibilidade que resulta da sobrecodificação como característica 

particular da linguagem”405. A questão que daqui emerge é a de que a pintura de 

                                                        
405 Idem, p. 169. 
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Joaquim Rodrigo pela flexibilidade absoluta do seu sistema integra qualquer regime 

de signos e possibilita a tradução de um noutro.   

Importa então relevar que os diferentes regimes de signos não existem 

isolados como a sua formalização pode fazer crer mas sobrepõem-se e misturam-se, o 

que permite operar transformações de um regime noutro. Segundo Gilles Deleuze e 

Félix Guattari “um enunciado transformativo define o modo como uma semiótica 

traduz por sua conta enunciados alheios, mas que ao revertê-los, deixam resíduos 

intransformáveis que resistem ativamente à transformação inversa. (…) É sempre por 

transformação que uma nova semiótica é capaz de se criar a si mesma. As traduções 

podem ser criativas. Formam-se novos regimes de signos puros por transformação e 

tradução. Aí também se não encontrará semiologia geral, antes uma transemiótica”406. 

A sobrecodificação que os elementos estruturantes do sistema da pintura de Joaquim 

Rodrigo como o cromatismo e a sua distribuição realizada pela grelha operam torna-

se o agente transformativo. O interesse que desde a década anterior a sua pintura 

revelou pelas narrativas, fossem elas noticiosas, poéticas, diarísticas ou 

cinematográficas encontrou na pintura dos aborígenes australianos e depois na dos 

quiocos da Lunda uma articulação própria. Conforme referimos em “Tempo e 

Inscrição”, na prática destas culturas a pintura “manifestava[-se] como um segmento 

de vários regimes de signos que se lhe sobrepunham, como frequentemente acontecia 

com a narrativa oral, tornando com isso implícita a inexistência de uma semiologia 

geral, podia ser agora «traduzida» por um processo que tende a rebater os diversos 

segmentos e a desestratificá-los. (...) Os seus signos não estão já submetidos a uma 

formalização de regime, antes constituem os seus vestígios indiciados e articulados ou 

não uns com os outros. Por isso, quer as respetivas formas de expressão, quer as 

formas de conteúdo são abstratizadas. Os signos não retêm senão vestígios das 

diversas semióticas deslocadas”407. Seguindo as distinções de Deleuze e Guattari408 as 

transformações de uma semiótica noutra podem ocorrer como transformações 

analógicas, que fazem passar uma semiótica qualquer ao regime pré-significante. Os 

exemplos nestas pinturas são muitos, pelo que podemos referir em Avignon – Paris, 

1975, a inscrição portraits impersonnels tão próxima da de Picasso quanto doutros 
                                                        
406 Idem, p. 170. 
407 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 65 – 66. 
408 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix — Mille Plateaux, p. 170. 
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signos, como as duas velhinhas, pelo que este conceito associado ao retrato de Picasso 

dele se desarticula e se afirma como uma expressão enunciada por um sujeito difuso 

vagamente coletivo. Outras transformações são de natureza simbólica e consistem na 

passagem ao regime significante. Assim se atendermos ao valor que as inscrições dos 

nomes das cidades assumem na maior parte das pinturas ele não difere de outros, 

todos se equivalem como nomes e imagens de nomes. Na referida pintura Avignon 

tem idêntico valor a La Grande Bouffe, a sobrecodificação destes nomes efetua-se 

pelo valor visual do significante uniformizado na sua substância de expressão. Outro 

tipo de transformações são designadas por polémicas ou estratégicas e consistem na 

passagem ao regime contrassignificante. Este assegura a sobrecodificação pelo 

número como forma de enunciação ou expressão. A presença do número quatro 

através dos quatro percursos que definem o cromatismo de cada signo visual ou forma 

positiva e dos respetivos quatro componentes ou na constituição cromática das 

superfícies monocromáticas está omnipresente na pintura de Joaquim Rodrigo, pelo 

que define o procedimento mais geral da sobrecodificação do sistema, embora uma 

transformação não se confunda com uma semiótica pura ou mista mas com a forma 

como uma semiótica traduz enunciados exteriores. É neste sentido que a noção de 

Deleuze e Guattari de transemiótica nos parece pertinente para um entendimento do 

funcionamento da pintura de Joaquim Rodrigo. 

O terceiro princípio é o da rutura assignificante. Nestas pinturas as diferentes 

segmentaridades destes regimes não se organizam como sistemas circunscritos e 

autónomos mas são objeto de desvio, rutura ou sobreposição. Também não existem 

relações de causa e efeito ou genealógicas entre os signos. Os signos operam relações 

particulares com aspetos do mundo, todavia já não estabelecem uma imagem genérica 

do mundo, como era ainda possível encontrar nas pinturas do início da década 

anterior (por exemplo, Mondo Cane 2). A pintura estabelece relações específicas com 

diversas particularidades do mundo, produz descodificações e novas recodificações de 

infinitas parcialidades que são sempre jogadas por um movimento pressuposto. Os 

signos visuais e verbais, se é que ainda faz sentido a distinção, estão assim por este 

movimento despojados de um sentido prévio para se constituírem como elementos 

sobrecodificados pelo sistema da pintura e significarem um ponto de uma cartografia 

de movimentos. Os nomes de cidades, títulos de pinturas ou filmes, não são 

portadores de um sentido específico de uma ordem do pensamento, mas exteriorizam-

se como marcas de um percurso. Todas estas referências são indexadas pelo 
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movimento da viagem pelo que não só delineiam um mapa como estão deslocadas de 

uma pertença originária a uma ordem de sentido. No seu conjunto, heterogéneo e 

aberto às multiplicidades, não constroem um sentido totalizante. Por outro lado, todos 

estes signos são submetidos ao sistema cromático e à sua estrutura distributiva 

operada pela grelha ortogonal e o seu desenho é o resultado de uma performatividade 

que tem como princípio a desaprendizagem das convenções do traço, pelo que quer se 

trate da citação de um anúncio de pneus da Pirelli, em Madrid – Vallauris, 1969, ou 

em San Esteban de Gormaz – Soria, 1971, quer se trate de uma escultura de 

Giacometi, em Vallauris – Perthus, 1969, ou do aqueduto de Elvas em Lisboa – 

Vitoria, 1970, ou em Lisboa – Burgos, 1970, não existe uma diferenciação na forma 

de expressão de cada signo relativamente aos códigos da imagem percecionada. 

Deleuze e Guattari consideram este processo, que não se limita a fazer abstração do 

plano de conteúdo mas também do plano da expressão, como “um só e mesmo plano 

de consistência, que formaliza os conteúdos e as expressões segundo os estratos ou as 

reterritorializações”409. Trata-se, segundo estes autores, de um agenciamento de 

enunciação diagramático que opera como função e matéria, independentemente das 

“formas e das substâncias, das expressões e dos conteúdos que vai repartir”410 e é 

distinto da tripartição dos signos de C. S. Pierce em índice, ícone ou símbolo. De 

facto, os signos das pinturas de Joaquim Rodrigo, construídos por linhas e de forma 

esquemática apresentam características diagramáticas. “Um diagrama conhece apenas 

traços, pontos, que são ainda conteúdo na medida em que são materiais ou expressão 

na medida em que são funcionais, mas que se arrastam uns aos outros, se revezam e 

se confundem numa desterritorialização comum: signos-partículas”411, afirmam ainda 

estes autores. A lógica diagramática que organiza as pinturas de Joaquim Rodrigo é 

assim profundamente abstrata porquanto não depende de uma ideia sobre o real a 

representar mas constrói uma série de funções sobre a matéria pictórica. Neste nível 

diagramático não existem sequer regimes de signos, já que a forma de expressão e as 

formas de conteúdo ainda não se distinguem. Os signos-partículas não estão por isso 

formalizados num qualquer regime, podendo ser combinados uns com os outros, 

como referimos com os exemplos dados sobre as pinturas deste período, o que vem 

                                                        
409 Idem, p. 176. 
410 Ibidem. 
411 Idem, p. 178. 
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pressupor mais do que uma simples componente transformativa uma implicação 

abstrata nas transformações dos próprios regimes de signos uns nos outros. Na medida 

em que estas relações podem ser interrompidas ou retomadas sem qualquer razão 

fundamentadora não existe anterioridade para uma ordem significante mas uma 

relação continuada com a exterioridade da pintura com a qual só existem trocas e 

agenciamentos com o heterogéneo do mundo em vez da sua reprodução.                      

 

 

 

A prática do espaço e a imagem heterotópica 

 

Vimos como a sobreposição, fragmentação e deslocação dos vários regimes 

semióticos produz multiplicidades de sentidos não constituídos. Tal facto prende-se 

com a própria diversidade dos signos visuais e respetivos agenciamentos que 

enformam o todo da imagem pictórica. Eles inscrevem singularidades no próprio 

espaço-tempo da imagem relativas às perceções dos lugares e às possíveis relações 

que estabelecem entre si. Suscitam, por isso, uma dimensão antropológica própria e 

configuradora de determinadas particularidades da imagem, que aqui importa dar 

conta para se perceber a sua especificidade na história da arte e da cultura que lhe é 

contemporânea. 

A viagem tornou-se o tema recorrente. As pinturas de Joaquim Rodrigo são 

como diários e dirigem-se a experimentações tomadas a partir do real, que não 

reproduzem a intencionalidade de um sujeito constituído que lhes seja anterior e as 

encerre em si mesmo, mas produzem-no como uma casa vazia que se move e dá lugar 

aos signos indicados nas pinturas. A heterogeneidade dos acontecimentos torna-se 

possível pela flexibilidade absoluta do seu sistema que integra qualquer regime de 

signos e possibilita a sua tradução em qualquer outro. Joaquim Rodrigo insistiu 

sempre na construção de um método puramente impessoal, que fosse passível de 

transmissão e de múltiplas práticas enunciativas. Tal como na viagem, o espaço da 

pintura assume a forma de relação entre lugares. As memórias pessoais e mesmo 

íntimas misturam-se com circunstâncias culturais, históricas, ou fortuitas numa 

panóplia de códigos. Pelo que viagem e narrativa se equivalem. O tempo inerente à 

constituição de cada signo não permite inscrever um princípio de identidade e o 

universal não é a verdade do particular. Estes signos são a inscrição do acontecimento 
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não redutível a uma cadeia de fatores que os tornam possíveis ou pensáveis — que, de 

resto, está sempre ausente —, como tal determinam singularidades no curso temporal. 

O espaço multiplica-se em todos os espaços pelas possibilidades do sistema da pintura 

e através da indexação dos nomes dos lugares, dos acontecimentos na superfície da 

pintura, que assim se revela uma cartografia de viagem e consequentemente uma 

narrativa, como realçou Michel de Certeau412. Este aspeto cria uma relação específica 

com o espaço, que Certeau define como a prática do espaço e que se revela 

extremamente pertinente para análise da relação que a imagem pictórica em Joaquim 

Rodrigo estabelece com os signos a partir da metáfora implícita entre a viagem, que 

cada pintura narra, e a relação que a narrativa, ao promover a deslocação pelo espaço, 

suscita relativamente aos signos e aos seus códigos antropológicos e culturais. O 

espaço é um lugar praticado, um cruzamento de corpos móveis, é por isso a viagem 

que transforma em espaço as cidades, estradas, sítios definidos pelo urbanismo e pela 

cartografia. Se um lugar pressupõe uma “ordem (...) segundo a qual os elementos são 

distribuídos por relações de coexistência”413, os elementos considerados ocupam cada 

um o seu posicionamento definido ao lado de outros que lhe são distintos e a 

possibilidade de dois deles se encontrarem no mesmo lugar está excluída. Neste 

sentido, para Certeau, um lugar é a configuração instantânea de um posicionamento e 

implica uma estabilidade. A viagem como prática do espaço e ação narrativa vem 

assim permitir precisar três distinções que operam a passagem das estruturas dos 

lugares às ações das práticas organizadoras do espaço. A primeira distinção414 articula 

espaço e lugar, recorre a Merleau-Ponty e à diferença estabelecida entre o espaço 

geométrico, que Certeau considera análoga do conceito de lugar, e um “espaço 

antropológico”, que pressupõe uma separação da univocidade geométrica 

relativamente à experiência de uma exterioridade, do mundo, por parte de um ser 

situado em relação com um meio. Trata-se de uma perspetiva determinada por uma 

fenomenologia da existência mundana e a este título, tivemos já oportunidade de 

analisar as implicações deste aspeto na constituição da perceção e da construção dos 

signos visuais em Joaquim Rodrigo. A viagem e consequentemente a narrativa 

efetuam “um trabalho que, incessantemente, transforma os lugares em espaços ou os 

                                                        
412 CERTEAU, Michel de — L’invention du quotidien, p. 171.  
413 Idem, p. 173. 
414 Idem, pp. 173 – 174. 
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espaços em lugares”415. A segunda distinção de Certeau relaciona mapas e percursos. 

Se os primeiros supõem um conhecimento científico, um “ver bem (o conhecimento 

de uma ordem dos lugares)”,  os segundos implicam uma ação, um “ir bem (são ações 

espacializantes)”416 que organizam movimentos. O percurso releva a apreensão do 

espaço ocorrida na sua efetuação e o seu enunciado constitui-se como uma 

experiência em que um fazer possibilita o ver com que organiza os próprios 

movimentos — em Madrid – Vallauris, 1969, por exemplo, a planta de uma malha 

urbana está ligada por uma estrada que atravessa a superfície da pintura em diagonal e 

liga a outra planta que surge no seu termo, sendo este esquema muito recorrente nas 

pinturas deste período, como Lisboa – Oropeza, Lisboa – Burgos, — e também um 

ver, onde as indicações de lugares do próprio percurso observadas postulam o 

itinerário, como em Madrid – Biarritz, 1971, onde as estradas se bifurcam e nelas 

estão assinalados a branco percursos. Também os muitos signos verbais inscritos 

dentro de circunferências que pontuam as superfícies de muitas destas pinturas 

remetem para um ver — demasiado complexo, por isso dado por ausência pela 

palavra — e a consequente definição de uma sucessão num itinerário. Estes 

descritores tal como num mapa indicam quer um “efeito obtido pelo percurso” — a 

projeção cruzada dos faróis dos automóveis em Lisboa – Oropeza, 1969, que se 

assemelha a um motivo abastrato, ou a configuração de uma curva de estrada que 

acede a um túnel e parece um tubo a jorrar água, em Lisboa – Burgos, 1970, ou 

Lisboa – Caia, 1970, entre outras —, quer um “dado que postula o seu limite (...), a 

sua possibilidade (...) ou uma obrigação” — o 200 PST!... da velocidade do carro em 

Lisboa– Vitória, 1970 ou o Bitte Nicht Rauchen de Wien, 1973. Neste sentido “as 

histórias de caminhadas e de gestos são pontuadas pela citação dos lugares que delas 

resultam ou as autorizam”417. A terceira distinção que Certeau denomina por 

operações de demarcação são compostas por fragmentos retirados de outras narrativas 

e que são coladas no conjunto. Trata-se de operações que esclarecem a própria 

formação de mitos, a fundação e articulação dos espaços. As referências a cidades 

culturalmente conotadas com referentes culturais são inúmeras nas pinturas de 

Joaquim Rodrigo. Em Avignon – Paris, 1975, Avignon tanto é designação de lugar 

                                                        
415 Idem, p. 174. 
416 Idem, p. 176. 
417 Idem, p. 177. 
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como referência à famosa pintura de Picasso Les Demoiselles d’ Avignon, de resto a 

inscrição da primeira parte do título também tem lugar na pintura, tal como o nome de 

Picasso e Avignon passa a ser lugar onde ocorreu uma grande exposição do próprio 

Picasso. A delimitação do espaço desdobra-se em diversas referências e o seu 

“conjunto de circunstâncias encontra-se reunido. Então ela é fundadora de 

espaços”418. Também em Madrid – Avignon – Paris – Guernica, 1973, as referências 

a La Almunia de Doña Godina, Avignon ou Guernica operam um desdobramento dos 

espaços nas suas conotações culturais relacionadas com a história da pintura 

espanhola. O papel da narrativa na delimitação autoriza, segundo Michel de Certeau, 

“o estabelecimento, a deslocação ou a ultrapassagem dos limites e consequentemente 

funciona no campo fechado do discurso a oposição entre dois movimentos que se 

cruzam (colocar e passar o limite) de maneira a fazer da narrativa uma espécie de 

grelha de « palavras cruzadas» (uma quadratura dinâmica do espaço) e cuja fronteira 

e a ponte parecem ser as figuras narrativas essenciais”419. A quarta distinção de 

Certeau releva do que chama a “delinquência”, porque a narrativa é feita de 

movimentos que atravessam e transgridem. Se as operações de delimitação 

insinuavam o movimento no próprio ato de fixar, a delinquência só existe como 

deslocação nos interstícios dos códigos, ela consagra “o privilégio do percurso sobre 

o estado [pelo que] a narrativa é delinquente”420. Neste sentido a prática do espaço 

privilegia a narrativa literal que os signos travam entre si no plano pictórico e que se 

afasta de uma organização simbólica que os submete à representação da anterioridade 

de uma ordem e de que a imagem é o repositório. A narrativa como viagem, que 

articula estes signos, determina uma função de enunciação onde eles são 

continuamente experimentados nas suas vizinhanças.  

Esta prática dos espaços faz com que estes sejam uma efetuação 

implicitamente modificada pelas transformações das sucessivas vizinhanças. As 

mudanças de escalas, multiplicação de referências imagéticas e culturais, a presença 

de sinais que prescrevem sentidos ou de estradas que dinamizam a inter-relação entre 

os muitos lugares geram uma superabundância de espaços num universo sem 

fronteiras. A dimensão narrativa das pinturas de Joaquim Rodrigo permite então 
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419 Ibidem. 
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reconverter os lugares — entendidos pela antropologia, desde Marcel Mauss, como 

uma unidade de espaço, história e identidade — em espaços e vice-versa porque 

aqueles estão sujeitos à travessia, que privilegia a particularidade sobre a sua 

constituição estrutural. Ora, estas não supõem uma identificação de um sujeito com 

um objeto ou lugar. Como já vimos, não estão submetidas a uma contiguidade ou 

imediaticidade relativamente a estes mas geram descontinuidades e multiplicidades. 

As referências perderam o seu território e indiciam, sobretudo, movimentos, 

passagens. Procede-se a uma dupla deslocação: a percorrida, suposta no título, e 

paralelamente a dos signos e lugares fragmentados em constelações, inscritos como 

índices narrativos que mantêm um mutismo relativamente às relações entre os 

acontecimentos. De facto, nunca existe uma diegese que possamos desvelar, como 

acontecia com as pinturas da primeira metade da década de 1960. A diversidade de 

contextos culturais, seja a impressão de um anúncio da Pirelli, primeiro em Madrid – 

Vallauris, 1969 e posteriormente repetido em La Vid – Soria, 1970, e Soria – Nîmes, 

1971, entre muitos outros; seja a de uma exposição de Joaquín Torres-García + Rosa 

Ramalho, em Madrid – Avignon – Paris – Guernica, 1973, e também referida por 

muitas outras pinturas; de Paracelso, em Lisboa – Londres – Paris – Madrid, 1973; 

dos pássaros do filme de Hitchcock, em Paris – Viena, 1973, ou de um aviso, Bitte 

Nicht Rauchen, em Wien, 1973, são exemplos de figuras da superabundância de 

referências (históricas, culturais, linguísticas, espaciais ou individuais) que uma lógica 

puramente aditiva revela como um excesso impensável do próprio mundo. O 

movimento que anima cada pintura não tem outro fim senão o de reiterar a condição 

da imagem e consequentemente da pintura no mundo contemporâneo como revelação 

deste excesso. Para isso o espaço da pintura pode encerrar em si todos os espaços, os 

acontecimentos da história ou ainda os vestígios pessoais no meio disso tudo.  

A pintura assim entendida como metáfora da viagem e da relação com os 

lugares produz imagens que se podem relacionar com o conceito de heterotopia, 

definido por Michel Foucault. Num ensaio intitulado Outros espaços (1967), Michel 

Foucault desenvolve este conceito, que teve uma significativa importância nos vários 

domínios do saber em se que implicou, não só a filosofia ou a etnologia, como 

também, a crítica e a teoria da arte e mesmo em determinados aspetos da produção 

artística do final do século XX, quando este ensaio foi tornado público, já que 

Foucault optou por mantê-lo guardado durante muitos anos.  O ensaio traça uma 

dicotomia entre espaço e tempo no curso do pensamento ocidental e define o século 
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XX como a época do espaço. Segundo Foucault, “estamos na época do simultâneo, 

estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do 

disperso. Estamos num momento em que o mundo se experimenta, acredito, menos 

como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma rede 

que religa pontos e que entrecruza a sua trama” 421.  Este processo não omite a 

dimensão temporal, só que esta é submetida às mais diversas relações entre os seus 

elementos, provenientes de diferentes tempos, por várias articulações que lhes 

desenham as suas configurações. Esta sobreposição da configuração implica uma 

espacialização entendida como relação de posicionamentos, que Foucault define 

como “relações de vizinhança entre pontos ou elementos”. De entre destes surgem 

problemáticas como o armazenamento de informação, os sistemas de codificações ou 

de classificações, todavia neste ensaio Foucault debruçou-se sobre determinados 

posicionamentos específicos que estão em relação com todos os outros, de forma que 

alteram radicalmente o conjunto de relações que designam. Emergem assim espaços 

ligados a todos os outros mas que contradizem os seus posicionamentos. “Os 

posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo 

tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de 

todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis”422. São estes lugares 

especiais que Foucault designou como heterotopias. Relativamente ao espaço restante, 

estas heterotopias têm uma função polarizada entre a criação de um espaço de ilusão, 

que torna qualquer espaço real ainda mais ilusório, e a criação de um outro espaço 

real tão organizado quanto o tradicional é desorganizado e confuso.  

Nestas pinturas de Joaquim Rodrigo os signos visuais não estão sujeitos a uma 

representação total e identitária das referências, mas a sua significação é 

reconfiguradora de especificidades que Rodrigo entende relevar pelo implícito do 

movimento. E sabemos que estas não obedecem apenas a uma mas a várias 

semióticas. Assim, muitas citações são integradas conforme o entendimento de uma 

particularidade e não respeitam as características da origem, como acontece com as 

citações de obras de outros artistas ao serem assimiladas e integradas nos princípios 

desta pintura. Em Oropeza – Madrid, 1969, ao lado da inscrição Greco é 

                                                        
421 FOUCAULT, Michel — ‘Outros Espaços’ in Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 411. 
422 Idem, p. 415. 



 299 

esquematicamente representado um detalhe de uma pintura do próprio, só 

reconhecível pela indexação do nome. Ou então um sapato que causa dor aproxima-se 

de uma referência arquitetónica do bairro de Triana em Sevilha – Cartaia, 1969. 

Também em Lisboa – Londres – Paris – Madrid, 1973, Paracelso é citado 

conjuntamente com Jesus Christ Super Star e com uma fórmula cara à teorização de 

Joaquim Rodrigo 2 + 2 = 4, o que integra no mesmo espaço o essencial e o fortuito. 

Ou então signos abstratos de configuração linear, que mantêm ocluso o sentido, sendo 

a referência compreensível apenas por um nome que se lhe indexa, como acontece 

com o sistema de muralhas de Trujillo, em Elvas – Ateca 6, 1975. Várias praças de 

cidades ou outras referências de espaços diversos, visitados em tempos diferentes, 

coexistem na mesma pintura que pode então remeter para a condensação de uma 

pluralidade de espaços-tempos. Esta precipitação de lugares e de estradas traça uma 

cartografia que revela o acidente e a particularidade como conhecimento nómada 

implícito em qualquer narrativa de viagem. 

O conceito de estrutura fora da ideia de um centro e este descentramento 

produzido pela ideia de passagem ou movimento latente na pintura vieram implicar 

uma ausência de significado transcendental, suscetível de se relacionar com os 

desenvolvimentos da história social ou mesmo com o processo da reificação 

capitalista. À transgressão da dicotomia estética tradicional entre o domínio visual e o 

verbal, acrescentou outra que apagou os limites entre o espacial e o temporal. Uma 

redefinição profunda das categorias conceptuais da imagem pictórica e um desafio ao 

ideal modernista de uma totalidade simbólica da obra de arte foi experimentada. A 

imagem pictórica transformou-se num somatório de signos visuais que são palavras e 

imagens que se sucedem a imagens e imagens sobre imagens. A justaposição de 

vários espaços e posicionamentos diferentes e até incompatíveis numa pintura 

manifestam-se permanentemente. Esta experiência aplicada à erradicação de centro 

devolve à errância das pinturas de Joaquim Rodrigo essa contínua permutação dos 

objetos e do mundo na palavra e no tempo memorial que as apaga e as reinscreve 

numa ausência de centro que não remete apenas para jogo das substituições de signos, 

como uma semiótica do significante, mas para a infinita permutação dos próprios 

regimes de signos. 
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Um arquivo 

 

Quando atendemos aos títulos das pinturas deste período percebemos de 

imediato que são constituídos pelos dois termos de um percurso. Com a continuidade 

da observação é percetível que em alguns casos cada um destes nomes de cidades se 

possa combinar com outras, intermédias no percurso já designado, e gerar novas 

pinturas. Assim aconteceu com Lisboa – Madrid, 1969, que deu origem a Lisboa – 

Oropeza, 1969, e Oropeza – Madrid, 1969; também Lisboa – La Vid, 1969, se 

desdobra em Lisboa – Vitoria, 1969, em Lisboa – Burgos, 1969, em Lisboa – Madrid, 

1970 (trata-se seguramente de outra viagem que não a de 1969) e em Burgos – La 

Vid, 1970. Outras ainda dão continuidade aos percursos, como La Vid – Arenys, 1970. 

Se em seguida observarmos os signos visuais de umas pinturas e das outras, que 

repetem um trecho do percurso mais amplo, encontramos variadas repetições de 

alguns signos a par de outros que se introduzem de novo. Assim de Lisboa – Madrid, 

1969, o touro no canto inferior direito, o sinal de Passo de ganado, o cão que se 

ergue, as luzes dos faróis dos automóveis cruzadas e desenhadas em planta, a estrada 

vertical com o tracejado que divide os dois sentidos, a inscrição DUC, a imagem de 

uma pintura de um monarca por Greco, o seu nome, o de Goya, um fragmento de 

outra pintura com um homem e uma mulher, o motivo de uma grelha ortogonal de 

uma praça representada em planta, a estrada curva que a liga a outra praça com 

motivos circulares e elíticos ou a bota constituem uma ampla série de signos visuais 

que se repetem em Lisboa – Oropeza, 1969, e em Oropeza – Madrid, 1969. No 

primeiro destes, o touro no canto inferior direito, agora pintado de vermelho; o sinal 

de Passo de ganado, também ele colorido de outra forma, vermelho e branco; as luzes 

dos faróis dos automóveis cruzadas e desenhadas em planta, agora a branco; a estrada 

vertical com o tracejado que divide os dois sentidos, agora a preto; a inscrição DUC, 

agora DUK; a imagem de uma pintura de um monarca por Greco, com outras duas 

cores, vermelho e branco; o motivo da grelha ortogonal de uma praça representada em 

planta, a estrada curva que a liga a outra praça, com motivos circulares e elíticos, 

também pintadas a branco e vermelho ou a bota, agora a vermelho contornada a 

branco são os signos visuais que migraram da anterior para esta. No caso de Oropeza 

– Madrid, o cão que se ergue surge agora próximo da bota; as luzes dos faróis dos 

automóveis cruzadas e desenhadas em planta sofreram uma rotação de 90º e o seu 

esquematismo é maior; a estrada vertical com o tracejado que divide os dois sentidos 
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também sofreu uma rotação que a tornou horizontal e paralela ao perfil de uma 

cordilheira que em Lisboa – Madrid surgia na vertical; o traçado de um aqueduto 

junto de uma estrada mudou de cor e surge mais definido, mas encontrava-se já na 

zona superior central de Lisboa – Madrid; o nome de Greco e o de Goya, mais um 

fragmento uma pintura com um homem e uma mulher estão presentes; uma figura 

feminina citando uma alguma pintura de Goya, que ocupava o canto superior direito 

de Lisboa – Madrid, aparece agora no canto inferior esquerdo e sem o fundo preto, 

pintada a branco; a inscrição Oropeza omitida em Lisboa – Oropeza e presente no 

antecedente, aparece novamente. No entanto a planta de uma praça e os dois 

caminhos que daí se afastam ou ainda uma outra planta de uma malha urbana, mais 

uma forma castanha escura com um tracejado e uma elipse constituem novos signos 

relativamente a Lisboa – Madrid. Situações como esta, descrita relativamente a estas 

três pinturas, são reportáveis a outras séries, como a já referida relativamente a Lisboa 

– La Vid, Lisboa – Vitoria, Lisboa – Burgos ou Lisboa – Madrid ou a outras como 

Elvas – Ateca, 1975, que assume mais declaradamente a repetição dos signos visuais 

relativamente ao percurso e introduz o numeral no título de cada repetição e que se 

estende até 6, também do mesmo ano.  

O que estes retornos denotam é que a memória não está presente de uma vez 

por todas, mas repete-se. Já vimos como a perceção visual não é pensável numa forma 

originária ou dada como uma presença a si. Uma vez que não existe inscrição pura, 

toda a inscrição é diferença. Ela é constituída por vestígios e diferenças de que os 

blocos de notas são apenas um exemplo do diferimento implícito no processo. A 

memória revela-se um trabalho de montagem, que ocorre através de diversos 

processos, como sejam a sobrecodificação pela linguagem verbal, a reconfiguração 

dos próprios vestígios na visualização que a palavra supõe ou o sistema da pintura 

definido como espaço de inscrição. O seu retardamento define um presente que é 

sempre reconstituído a partir dos signos da memória. Segundo Jacques Derrida, estes 

constituem um arquivo, que é desde a sua própria origem uma transcrição, pelo que 

significam a partir de um sentido que jamais esteve presente e em que o presente é 

sempre suplementar423. Daí também que a memória como arquivo ao repetir-se esteja 

                                                        
423 DERRIDA, Jacques — “Freud et la scène de l’écriture” in L’écriture et la différence. Paris: Éditions 

du Seuil, 1967, p. 314.  
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consignada em diferentes espécies de signos424. Contrariamente aos que constituíam 

as pinturas realizadas entre 1961 e 1965, determinados pelos acontecimentos 

históricos e políticos, os signos destas pinturas, realizadas a partir de 1969, estão 

relacionados com o particular, com o quotidiano da viagem ou com o cultural, no seu 

sentido lato. Apresentam, por isso, fronteiras muito difusas no que respeita à oscilação 

entre o vernáculo e o erudito, o particular e o coletivo, o quotidiano e o histórico e 

sobretudo recusam qualquer síntese para dar livre curso às relações de encontros e 

desencontros entre estas ordens. Os signos consignados pela pintura e suscetíveis de 

repetição constituem um arquivo que materializa a memória.  

A partir de 1980 com Vau III, os percursos tendem a escassear e os títulos 

Portugal, Espanha ou mesmo Vau repetem-se como séries que recebem o seu 

número, sendo que o primeiro tem seis variações, o segundo tem cinco e o terceiro 

tem seis (embora as duas primeiras se situem cronologicamente noutros períodos, em 

1959 e em 1960). A ausência de percurso e a repetição do título não pressupõem uma 

repetição integral dos signos, embora uma dominante seja notória e reconhecível de 

pintura para pintura da mesma série. A redução a um nome destas pinturas desta fase 

final do período em análise vem realçar o crescente papel da memória na construção 

da pintura. Não deixa mesmo de ser muito significativo que em 1981, Joaquim 

Rodrigo tenha realizado 1918 – 1928, com versão II, substituindo o habitual percurso 

espacial pelo temporal. De facto, a pintura reporta-se a dois momentos da sua vida 

passados em Sevilha, quando ainda muito novo com a família, por obrigações 

profissionais do pai, e durante uma viagem de finalistas do Liceu Camões. A 

substituição do espaço pelo tempo não traz alterações significativas, pois que se o 

percurso implicava o movimento entre dois pontos era a relação entre espaço e tempo 

suposta pelo movimento que desde sempre importou. O apagamento das referências 

espaciais vem sublinhar a atenção prestada ao valor memorial que os signos 

consignados comportam. E de facto, nas pinturas realizadas a partir de 1980 torna-se 

evidente uma maior homogeneidade na distribuição dos signos pelo plano pictórico, 

eles vêm mesmo saturar o espaço disponível, embora nunca se tangenciem. 

Inscrevem-se num espaço sem um centro definido e que liga todos os outros entre si. 
                                                        
424 Cf. DERRIDA, Jacques — Mal d’Archive. Paris: Éditions Galilée, 1995, p. 14 : “Por consignação 

não entendemos apenas no sentido corrente da palavra o facto de atribuir uma residência ou de confiar 

para colocar de reserva num lugar e num suporte, mas aqui o ato de consignar [ocorre] ao reunir os 

signos”.  
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Estes signos visuais constituem-se então como espécies de lugares que estão fora de 

todos os lugares, atualizados e localizáveis apenas pelo instrumento memorial em que 

a pintura se tornou. É o arquivo que em última instância constitui e institui o espaço 

heterotópico da pintura. 

Como sabemos, Joaquim Rodrigo realizava as pinturas a partir dos blocos de 

notas, onde inscrevia os nomes das perceções tidas no curso das viagens e de onde as 

recordava para as pintar. No caso destas pinturas o exercício é o da própria memória e 

do seu movimento pelos muitos espaços. A designação de Portugal, lugar da própria 

vida; Espanha, espaço dominante das viagens ou Vau, um território da infância, são 

espaços muito genéricos que possibilitam a agregação da diversidade memorial, o seu 

esquecimento e os seus retornos. No fundo, trata-se de dar desenvolvimento ao 

processo de repetição das memórias das viagens, operado através das variantes 

constituídas pelos troços de um percurso diversas vezes atualizado. Uma só viagem 

possibilitou sempre inúmeras pinturas pelo retorno que as memórias associadas 

efetuaram. A delimitação de um espaço genérico não condicionado ao período da 

viagem e diretamente votado ao exercício da memória e respetivas associações veio 

procurar elidir o termo intermédio que era a viagem, com os seus acidentes, para 

revelar a pintura como sistema de arquivo e a própria memória entregue ao seu vai 

vem. Como se a pintura com o seu sistema e a memória se bastassem numa defesa de 

todas as perceções sem lugar, porventura mais remotas, prestes a desaparecer.  

Jacques Derrida em Mal d’Archive considera que “o arquivo tem lugar, no 

lugar da perda estrutural e originária da dita memória. Não há arquivo sem lugar de 

consignação, sem uma técnica de repetição e sem uma certa exterioridade. Não há 

arquivo sem exterioridade”425. Se os gregos distinguiam mneme ou anamnesis de 

hypomnema, o arquivo está sem dúvida do lado do segundo, constituído por um 

aparato que neste caso é compreendido pelo sistema da pintura como um suplemento 

mnemotécnico. Não se trata por isso de uma memória espontânea ou de uma 

experiência interior de um sujeito, como adverte Derrida. A sua relação com o 

perdido, apagado ou esquecido é declarada. Funciona com o estatuto de memento 

mori. Exerce um filtro sobre o passado que procura resguardá-lo da perda definitiva, 

ainda que a condição de fragmento implique uma determinada nostalgia do todo que a 

repetição não alcança. Para além de preservar e organizar o passado, a pintura como 

                                                        
425 DERRIDA, Jacques — Mal d’Archive, p. 26. 
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arquivo revivifica-o. Esta pulsão para conservar e armazenar todo o passado e o 

salvaguardar da pura perda, reanimando-o, está, segundo Derrida, afetada pela pulsão 

de morte freudiana. Se a pulsão arquivística procura superar a perda e o esquecimento 

e consequentemente a própria morte, ela só é possível como uma consciência dos seus 

limites que simultaneamente expõe. Trava uma luta perdida contra a passagem do 

tempo. A sua repetição é indissociável desta exposição e da pulsão de morte a ela 

associada. “A consequência, afirma Derrida, é que precisamente no que permite e 

condiciona a arquivação, não encontraremos nada mais senão o que expõe à 

destruição e que na verdade ameaça com a destruição, introduzindo a priori o 

esquecimento e o arquiviolítico426 no coração do monumento. (...) O arquivo trabalha 

sempre e a priori contra si próprio”427.  

Se a introdução destes termos psicanalíticos para compreender a tensão que 

estrutura o arquivo pode suscitar um domínio emocional, este parece ausente da 

pintura de Joaquim Rodrigo. É na duplicidade que o arquivo comporta que se insinua 

uma força implícita na própria pintura, enquanto sistema de consignação dos signos 

materializados e autonomizados. A sua repetição e preservação, que as pinturas 

instituem, não se constituem como fetiches enquanto substitutos da coisa perdida, 

nem se reportam a um confessionalismo pessoal, que constituiria um sujeito como 

pano de fundo, mas a uma rede de vestígios que os acontecimentos produzem como 

singularidades no curso de um movimento pelo mundo.  

 

 

 

Anos 70: participação e diferença 

 

A década de 1970 constituiu um período de grandes transformações políticas 

na sociedade portuguesa, sobretudo as vividas com a revolução democrática do 25 de 

abril e nos anos que se lhe seguiram. Se o ano de 1968, em termos ocidentais, 

constituiu um momento de profundas contestações e de revoluções culturais (o maio 

de Paris; Berkley na Califórnia; Praga, na Checoslováquia; a contracultura e a cultura 
                                                        
426 Segundo Jacques Derrida, o arquiviolítico ou anarquívico trabalha silenciosamente com o arquivo 

para o destruir como se a motivação deste fosse essa. “Trabalha para destruir o arquivo: na condição 

de apagar mas também na perspetiva de apagar os seus próprios traços”, p. 24. 
427 Idem, pp. 26 – 27.  
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pop um pouco por todo o mundo ocidental), em Portugal os seus ecos continuaram a 

trabalhar a contestação ao regime fascista mas não foram suficientes para o destruir, 

apesar do seu isolamento internacional e da manutenção de uma situação interna 

insustentável. Apesar de uma industrialização tardia, que iniciava uma insípida 

transformação do país rural num país industrial, que então começava a conhecer, de 

forma mais generalizada, nas suas formas de vida as primeiras manifestações da 

modernidade do século XX, o próprio projeto estava desde logo limitado pelos 

interesses monopolistas e por uma guerra colonial obviamente perdida por todas as 

circunstâncias históricas que a elite social emergente não quis entender. A 

substituição de Salazar por Marcello Caetano, se vem criar expetativas de uma 

alteração no regime, pela ausência de reformas profundas e consequentes, revela-se a 

sua possibilidade de continuação, que mais não será do que o adiamento de um fim. 

Neste sentido as amplas margens de contestação social ganham uma crescente 

relevância, independentemente das diferenças de posicionamentos e atingem uma 

profunda disseminação nos setores culturais da sociedade.  

Como vimos anteriormente a década anterior trouxe profundas alterações às 

práticas artísticas em Portugal, pela imigração dos artistas para contextos mais 

centralizados da produção contemporânea, uma maior circulação da informação sobre 

esses mesmos contextos, a proliferação de novos espaços expositivos, sobretudo a 

emergência das galerias comerciais e de um crescimento substancial do mercado mais 

dirigido para a contemporaneidade. As instituições mantinham-se voluntariamente 

excluídas desta dinâmica. O aparecimento da Fundação Calouste Gulbenkian, 

enquanto espaço expositivo, só vai ter um papel mais significativo nesta década de 

1970, embora na anterior o seu papel não tenha sido de menor relevância através da 

atribuição de bolsas para o estrangeiro à quase generalidade dos artistas nacionais. De 

resto, durante esta década, antes e depois da revolução, os poderes públicos delegaram 

na Fundação Calouste Gulbenkian muitas das funções que prioritariamente 

competiam ao Estado.  Assim o período que se estende até ao 25 de abril constitui 

uma declarada continuidade com a situação que se vinha a manifestar na década 

anterior. A total ausência de uma rede institucional capaz de consolidar, projetar e 

confrontar internacionalmente estes desenvolvimentos artísticos condicionou-os e 

circunscreveu-os a percursos individuais. A própria informação auferida pelas 

deslocações aos centros veio genericamente a revelar-se tanto na produção artística 

como mesmo na crítica muito fragmentada sobre a complexidade e diversidade dos 
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posicionamentos que as neovanguardas definiam. O ensino artístico continuava o seu 

processo de degradação e obsolescência atido a referenciais oitocentistas ou 

vagamente modernos. 

Neste sentido, talvez o aspeto mais particular deste contexto até ao 25 de abril 

de 1974 seja o da explosão do mercado de arte e que se poderá relacionar com a 

subida da inflação, a emergência de uma nova classe com o desenvolvimento 

industrial, uma situação de grande prosperidade europeia e uma modernização de 

referências culturais do próprio país na sequência dos conflitos políticos e culturais 

vividos no mundo ocidental. O papel legitimador que a atividade crítica promoveu, 

uma atividade galerística mais empresarial e a criação de uma coleção de arte 

moderna pela Fundação Calouste Gulbenkian, a par das encomendas que realizou 

quer a históricos da modernidade, quer a mais jovens artistas, formaram um quadro 

propício para uma rotação de um gosto naturalista, de características oitocentistas 

para as primeira e segunda gerações modernistas, por acréscimo a terceira e mais 

algumas novidades do presente. Os antigos colecionadores de um gosto eram agora 

substituídos por uma necessidade de afirmação moderna das novas vivendas em 

Cascais ou dos consultórios e escritórios de Lisboa e, sobretudo, pela necessidade de 

reinvestimento das mais-valias. A morte recente de alguns pioneiros da modernidade, 

como Eduardo Vianna em 1967 ou Almada em 1970, veio aguçar o fito especulativo 

de muitas aquisições. O exemplo da aquisição em leilão do Retrato de Fernando 

Pessoa de Almada Negreiros pela quantia de 1.300.000$00 (para a época montante 

idêntico ao de qualquer nome histórico da primeira vanguarda internacional) acabou 

por se tornar tão exagerada que a pintura foi doada ao Museu da Cidade de Lisboa, 

pelo seu proprietário Jorge de Brito, possuidor da coleção mais notável que foi 

construída neste período. Logo em 1970428, José-Augusto França adverte para os 

riscos de um mercado fictício, para o perigo de uma recessão e para a necessidade de 

se confrontarem as cotações com as do mercado internacional. Também Rui Mário 

Gonçalves429 denota como as condições do mercado e respetivos critérios se 

sobrepuseram à qualidade artística ditando regras próprias, o que limitou os projetos 

independentes que não assumissem as novas condições e se viram forçados a reclamar 
                                                        
428 FRANÇA, José-Augusto — Jornal de Letras & Artes. maio, 1970  

— Comércio do Porto. 21 de dezembro, 1971. 
429 GONÇALVES, Rui Mário — “Artes plásticas” in 10 Anos de artes plásticas e arquitetura em 

Portugal 1974 – 1984. Lisboa: Editorial Caminho, 1985, p. 17. 



 307 

condições mínimas para a sua realização. Se do ponto de vista da receção uma 

alteração no gosto se verificou, este não menos confinou o desenvolvimento dos 

projetos mais experimentais que se haviam iniciado na década anterior e tinham 

continuidade nesta, como era o caso dos artistas do KWY (principalmente Lourdes 

Castro, René Bertholo, João Vieira) e de Alberto Carneiro, Helena Almeida, Noronha 

da Costa, Ana Hatherly ou Ana Vieira. É também neste período de transição entre as 

duas décadas que surgem prémios patrocinados por empresas como o Banco 

Português do Atlântico, a General Motors, a Móbil e o Prémio Soquil. Os júris foram 

constituídos por críticos conceituados nomeados de entre membros da secção 

portuguesa da AICA, o que veio permitir a participação de projetos artísticos mais 

experimentais, contudo não foram objeto de premiação.  

Já referimos430 que Joaquim Rodrigo recebeu o prémio ex aequo da Exposição 

de Artes Plásticas. Banco Português do Atlântico, em 1969, onde uma panorâmica se 

traçou da situação artística do final da década de 1960. No entanto as pinturas que 

apresentou, todas elas desse ano, Lisboa – Oropeza, Madrid – Vallauris, Vallauris – 

Perthus e Tarragona – Mojácar, voltavam a alterar o curso da sua obra, projetando-a 

para a década seguinte. É também em 1971 que a sua pintura Lisboa – Málaga, desse 

ano, integra a renovação do Café A Brasileira do Chiado, quando as antigas pinturas 

modernistas deram lugar a uma geração mais nova. A relevância do facto apenas 

atesta a falta de um espaço expositivo permanente para a arte contemporânea, que o 

Museu Nacional de Arte Contemporânea não cumpria e não cumprira para as 

gerações anteriores, que se viram circunscritas a expor em permanência no café mais 

central de uma capital, persistindo no seu alheamento do mundo moderno e respetivas 

manifestações continuadamente e ainda nesta nova década. Outro importante prémio 

que Joaquim Rodrigo recebeu em 1972 foi o Prémio de Artes Plásticas Soquil431, 

destinado a premiar a melhor exposição do ano. E a melhor exposição do ano de 1972 

terá sido a retrospetiva de Joaquim Rodrigo realizada na SNBA, entre 10 de março e 

10 de abril. Nuno San-Payo, companheiro de Joaquim Rodrigo desde sempre nas 

questões da SNBA assumira a sua direção em 1971 e com ele Rui Mário Gonçalves a 

vice-presidência, este propôs a realização de algumas exposições individuais que 

alternassem com as coletivas, este facto foi significativo para a decisão de Joaquim 
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Rodrigo avançar com tal projeto. Ironicamente, ao fim de 22 anos de carreira, foi 

também a sua primeira exposição individual. Quase metade do amplo espaço da 

SNBA estava ocupado com as pinturas posteriores a 1968, afirmando-se estas como 

um momento de absoluta singularidade da sua pintura. Numa época em que a figura 

do comissário era ainda muito difusa, embora a situação estivesse prestes a alterar-se, 

Fernando de Azevedo, amigo de longa data, definiu com o próprio a montagem da 

exposição. Joaquim Rodrigo não tinha filhos nem herdeiros e a venda de algumas 

pinturas a amigos permitia diversificar a receção da sua obra, já que até então ela 

estava concentrada na sua propriedade. A participação de Joaquim Rodrigo nas 

exposições das galerias comerciais era diminuta, como vimos432, e ocorria sobretudo 

por solicitação de grupo, de comissário ou de cumplicidades artísticas, não por 

necessidade profissional. A sua atividade como diretor do Parque Florestal de 

Monsanto dispensava-o de um envolvimento com o mercado de arte. Na véspera da 

inauguração, Joaquim Rodrigo, não sem ironia relativamente à situação que se vivia, 

pediu à filha de Fernando Azevedo, a historiadora Cristina Azevedo Tavares, então 

criança, para definir os preços das pinturas, o que resultou num nível de valores muito 

baixo, desadequados dos termos do mercado. O preçário da exposição foi assim 

organizado e apresentado aos visitantes. Durante a primeira semana de exposição 

foram apenas reservadas duas pinturas. O absurdo maior ocorreu no final da semana. 

Começa com a visita de Rui Mário Gonçalves e o dono da galeria Buchholz, que na 

sequência desta decide comprar as seis pinturas que o crítico lhe havia selecionado 

para fazer a escolha de uma. A reserva das seis pinturas foi feita no nome de Rui 

Mário Gonçalves. No dia seguinte Alexandre Fernandes, proprietário da galeria 

Dinastia, visitou a exposição e pediu a Fernando Pernes para selecionar doze pinturas 

e reservá-las. Sendo Fernando Pernes amigo de Manuel de Brito, o galerista da 111, 

decidiu avisá-lo da situação, pelo que este comprou vinte pinturas. Tudo isto ocorreu 

num fim de semana. Como os preços tinham valores irrisórios no início da semana 

Joaquim Rodrigo tentou recomprar a Rui Mário Gonçalves as pinturas vendidas mas 

sem sucesso, pelo que optou por aumentar significativamente os preços e trazer para 

as caves da SNBA muitas mais pinturas que haviam sido retiradas da exposição ou 

que nem contava apresentar, numa tentativa desesperada de dar continuidade ao 

processo vertiginoso de um fim de semana, quando o mercado da arte contemporânea 
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começava a despontar. Na totalidade Joaquim Rodrigo conseguiu juntar uma 

significativa quantia que o fez pensar numa reforma da sua profissão de engenheiro 

agrónomo diretor do Parque Florestal de Monsanto, mas que só ocorreu dois anos 

depois. 

A pequena história entronca aqui num momento de grandes transformações 

históricas que envolviam todo o sistema das artes numa outra condição mesmo 

aqueles que como Joaquim Rodrigo se imaginavam numa mirífica exterioridade. O 

episódio vale ainda pela indicação inequívoca que fornece do papel legitimador que a 

crítica pôde assumir nesses anos e na delegação de competências que o colecionismo 

operou distanciando-se de qualquer saber particular, paixão ou mesmo gosto para dar 

lugar a uma parametrização suscetível de consensos e valorizações mais propícios ao 

funcionamento das trocas mercantis. 

A receção crítica à retrospetiva na SNBA foi significativa e entusiasta, permite 

mesmo traçar uma panorâmica das preocupações críticas e interpretativas que então 

definiam parte desta e perceber como foi compreendida a pintura de Joaquim Rodrigo 

em 1972. José-Augusto França, no seu “Folhetim-artístico” do Diário de Lisboa, 

introduz desde logo a questão da pintura de Rodrigo e a sua particular situação no 

quadro português. “Os ritmos da criação artística portuguesa são variados e 

desvariados, ocasionais, aleatórios, em solavancos e soluções de continuidade, por 

falta de estruturas culturais, falta que em muito ultrapassa aquela que ao nível das 

artes visuais se manifesta”433 e interroga-se sobre a solução portuguesa para esta 

compulsão repetitiva, ainda que confesse “já não saber (...) que a sociologia da arte 

não dá para tanto...”434. Em dois parágrafos é definido com rigor e profundo 

conhecimento o percurso de Joaquim Rodrigo, desde a inspiração a partir de 

reproduções das referências modernas até às viagens, passando pela insistente 

vinculação da nova pintura de 1961 à Pop, em que confessa “antes da divulgação do 

movimento que Rodrigo ignorava e do qual lhe dei notícia ao ver os seus próprios 

quadros”435. Todavia o que José-Augusto França releva é o figural, ou se se quiser, a 

neofiguração e “uma maneira nova, inédita, de fazer pintura (...). Uma grande 

                                                        
433 FRANÇA, José-Augusto — Folhetim-artístico. “Miotte e Rodrigo” in Diário de Lisboa. Lisboa. 24 

de março, 1972. 
434 Ibidem. 
435 Ibidem. 
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maneira, de um grande pintor moderno e atual”436. A singularidade absoluta da 

pintura de Joaquim Rodrigo, num contexto nacional ou internacional, é a questão que 

se coloca. Ela mais do que o conhecimento atualizado das correntes artísticas, que 

“não chega para fazer história — que só o «novo» não apenas apercebido ou achado 

mas sustentado em densidade poética garante”437, avizinhava-se a partir daqui como 

um dado incontornável para a história da arte. A sua pertinência quando confrontada 

com outros contextos internacionais, como José-Augusto França o fizera já em 1964 

na “Présentation Mythologique de la « Nouvelle Imagerie»” em Les Temps Modernes, 

declarava-se e com isso às questões das possibilidades da arte portuguesa e das suas 

soluções. 

Mário de Oliveira em “As lições bem assinaladas na exposição retrospetiva de 

Joaquim Rodrigo” traça uma panorâmica pelo percurso da obra relevando logo no 

início a assimilação intuitiva do pós-impressionismo, passando rapidamente para a 

relação com Mondrian e a problemática da forma-espaço e daí para “a cor como 

elemento primordial num quadro”438, reportando-se à pintura de 1960. A fase política, 

balizada entre os sugestivos título Mondo Cane e Painting & Sculpture of a Political 

Decade é obviamente reduzida a uma frase, para se centrar na pintura desenvolvida 

depois de Lisboa – Madrid, 1969 e explicar síntese verificada através do recurso ao 

paisagismo espanhol e a uma iluminação interior no “figurativo de transcrição” que é 

reportado à emotividade da sua personalidade e a uma “exploração estética do 

subconsciente (...) francamente metódica”439. Um parágrafo é dedicado às cores terra, 

mas pouco aprofundado e a concluir são valorizadas as últimas pinturas sempre 

relacionadas com as “paisagens de fugas espaciais e as cidades (...) niveladas a um 

sentimento de grafia”440. O valor destacado por esta crítica de pendor impressionista é 

o da vincada personalidade de Rodrigo no ambiente artístico português. 

Rocha de Sousa, num artigo de grande destaque dedicado à “Retrospetiva de 

Joaquim Rodrigo” no Diário de Lisboa faz uma análise a partir da “evolução da 
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439 Ibidem. 
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forma plástica (...) claramente escalonada pela estrutura cronológica da exposição”441 

e divide esta em quatro fases distintas. A primeira relativa à aprendizagem autodidata, 

não referida nem interrogada, levanta a questão do “desfasamento da forma plástica aí 

desenvolvida em relação às coordenadas estéticas que na altura motivavam os artistas 

portugueses”442, o que sendo verdade implicaria definir quais os movimento da 

terceira geração modernista onde tal se verificava. A análise da paleta, da organização 

das formas e da sua relação com o plano nas primeira pinturas da fase abstrata é 

rigorosa e deteta uma plausível continuidade desta abstração para a construção 

geométrica. Rocha de Sousa atribui, com grande pertinência, a partir destes dados um 

“reentendimento do fenómeno pictórico [que] permitiu refazer por completo a 

perspetiva da sua visão e contribuiu de forma decisiva para a descoberta, mais tarde, 

de uma linguagem original”443. A relação com Mondrian é curiosamente analisada a 

partir da assunção de “um ponto de partida, ou de reconversão, que é formulado 

através de «cópias» da pintura de Mondrian (...) que se organizam na base da proposta 

estrutural de Mondrian, quer no que se refere ao fracionamento orgânico da superfície 

por linhas horizontais e verticais, quer no que respeita à escolha de um esquema 

cromático primário”444. Se não deixa de ser interessante a perspetiva da cópia como 

método de reformulação, que hoje designaríamos por apropriação, a maior limitação 

da leitura reside no entendimento dominantemente morfológico da forma e não 

estrutural, apesar de referido. Talvez por isso o passo seguinte, com a utilização das 

cores férteis, seja visto como simples transição e não como o resultado de uma 

unidade concreta matriz-forma-cor que se afasta de Mondrian e o confronta. A 

passagem para a neofiguração é então considerada a maturidade da sua obra e nesta 

duas coordenadas herdadas do passado são consideradas: “a «trama» (a grelha) 

produzida pelos traçados geométricos e os tipos de harmonia cromática entretanto 

explorados”445. À grelha e à teoria da cor, Rocha de Sousa acrescenta um novo aspeto, 

que é a memória dada através de sinais. Outro importante aspeto que a sua análise dá 

conta é o da relação entre a espontaneidade e o poder analítico “a par de um domínio 
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rigoroso da superfície”446. Também é estabelecido, com grande pertinência, um 

confronto com Paul Klee, num plano anatómico, não nas motivações de fundo. A 

caligrafia dos sinais da memória e os seus códigos são referidos e remetidos para as 

raízes de um imaginário. Na conjugação destes aspetos encontra Rocha de Sousa a 

“dimensão original, alargando a sua mensagem para além da simples harmonia das 

disposições formais (...), assumindo a sua inserção na perspetiva de uma dada cultura, 

multiplicando largamente os seis ângulos e níveis de significação”447. Uma análise 

sumária da multiplicidade de códigos e regimes de signos valoriza a pintura de 

Joaquim Rodrigo como uma realidade complexa de onde a história, o homem, as 

memórias, os mitos e as raízes da linguagem, numa semelhança com a pintura dos 

povos “primitivos”, se propõe à descoberta do observador. A análise de Rocha de 

Sousa define assim uma organização da obra de Rodrigo precisa e confronta no seu 

entendimento morfológico da abstração as sobreposições de que esta foi objeto, 

através de algumas das questões mais recorrentes da pintura posterior de Joaquim 

Rodrigo. 

Outra crítica já referida foi a de Francisco Bronze na Carta de Lisboa do 

Colóquio Artes. A sua integração neste conjunto parece-nos significativa para a 

constituição de um horizonte de receção tão amplo quanto possível. Importa agora 

perceber sobretudo os mecanismos que bloquearam a própria interpretação a partir de 

um princípio que deveria ser interrogado e verificado sem dogmatismo na 

interpretação da própria pintura. Depois de referir a relevância maior da obra que a 

exposição permite observar, aquela é tomada como “exemplo típico da crise da 

cultura ocidental: restringida nas suas funções sociais, revelando-se cada vez mais 

como a expressão dos interesses de um grupo privilegiado (...)”448. Para Francisco 

Bronze o problema parte da restrição das funções sociais da arte — depreende-se que 

com a autonomia formalista que o modernismo cultivou num contexto capitalista — e 

da sua restrição ao privilégio de classe. Como solução a arte erudita abre-se “à 

influência de outras culturas, sejam as mais distantes no tempo ou no espaço”449. O 

problema do colonialismo cultural homólogo à da relação colonialista política entre 

povos é significativamente aflorado, embora em nosso entender sem pertinência 
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relativamente ao alvo escolhido. A revisão que Bronze faz do percurso de Rodrigo e 

que afirma não ter consciência desta problemática é incorreta quando confrontada 

com a pintura do início da década de 1960. Desta figuração afirma que é “«ingénua», 

a que não é alheia também a «arte» das crianças. Ao longo dos anos 60 acentuam-se 

os seus elementos figurativos. Estes tornam-se como que sinais de uma escrita 

hieroglífica; surgem então os trechos de poemas, os nomes, as letras escritas, alusões 

a cidades, a factos quotidianos, a todo um fait divers contemporâneo”450. E daqui a 

crítica passa para a nova fase de Rodrigo iniciada em 1969. Pode-se depreender que a 

própria análise de Bronze, ao levantar uma questão tão relevante, não soube encontrar 

nas muitas pinturas da década de 1960 os fait-divers relativos aos crimes do 

colonialismo, os poemas políticos de Paul Éluard e de Nicolas Guillén, na arte infantil 

um episódio de denúncia da situação colonial portuguesa (SM, por exemplo) ou nas 

letras escritas a data da decisão da condenação de Portugal pela ONU como um 

regime colonial. Trata-se de uma crítica que ao integrar uma reflexão política 

pertinente foi incapaz de descortinar na sua leitura o potencial crítico da arte e a 

construção de um efetivo projeto artístico compatível com um projeto de emancipação 

colonial e que posicionou o discurso artístico na consciência dos problemas, que uma 

burguesia pode não ter entendido, tal como o crítico. 

Mais comedida e pouco desenvolvida em relação às próprias hipóteses 

levantadas é a crítica de Fernando Pernes. Segue a ordem cronológica da exposição e 

define sumariamente os diversos períodos da pintura de Rodrigo. A passagem para a 

neofiguração é compreendida como a de uma elementaridade abstrata para um jogo 

matemático intuitivo e uma “escrita que se organizou na memória das artes primitivas 

e na captação dum universo poético afim do maravilhoso da infância e do ancestral, 

como assumido em direta relação narrativa com «fait-divers» jornalísticos”451. A 

relação com Alan Davie e Paul Klee é entendida como filtrada pelo grafismo da pop 

art, a que se sucede a nova fase entendida como conjugação do ascético com o 

irónico. As “formas recortam-[se] libertas de qualquer contaminação naturalista numa 

livre gravitação espacial”452, ainda que o naturalismo em Rodrigo tenha sido 

inexistente. Fernando Pernes valoriza a relação que as pinturas traçam entre memória, 
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acontecimento, montagem e imaginário O artigo termina com um rasgado elogio à 

pintura de Rodrigo como “um dos importantes casos de criação estética portuguesa no 

século XX, finalmente reconhecido na sua grave extensão”453. Em todos estes artigos, 

independentemente da perspetiva, a pintura de Joaquim Rodrigo é profundamente 

considerada e pensada como um momento maior da arte portuguesa do século XX. 

A autoridade da crítica poderá ter atingido nestes anos um momento próprio 

que não se deve à situação de euforia mercantil descrita, ao contrário esta procurou 

beneficiar de um campo mais esclarecido e competente, o que configurava uma 

situação inédita no século XX em Portugal. Referimos já que o alargamento do 

espaço de intervenção da crítica se tornou uma realidade. Com a reestruturação da 

secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) e o papel 

institucional que a organização possibilitou através da participação dos seus membros 

em júris, para além do trabalho crítico individual desenvolvido, estabeleceu-se uma 

efetiva instância de mediação. Importa referir que num sistema moderno esta teria 

outras componentes praticamente inexistentes no contexto nacional e que seria o 

papel a desempenhar pelos museus e centros de arte. Apenas a Fundação Calouste 

Gulbenkian o fez de alguma maneira. A maioria dos críticos de referência no início da 

década vinha de um passado associado à terceira geração modernista (José-Augusto 

França, Fernando de Azevedo, Rui Mário Gonçalves, Ernesto de Sousa). Outros 

críticos emergiram na década seguinte, como foi o caso de Fernando Pernes, e nesta 

surgiam Francisco Bronze, Egídio Álvaro, Salette Tavares, José Luís Porfírio e Rocha 

de Sousa. O panorama editorial sofre algumas modificações e se nas publicações 

periódicas alguns espaços são dedicados às artes visuais, como “Pintura & Não”, um 

suplemento de curta duração da revista Arquitetura, a novidade principal é a revista 

Colóquio/Artes, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, que se inicia em 1971 

e será inconsequentemente extinta em 1997, deixando um vazio que, passada uma 

década e meia, se tornou impossível de preencher. A direção de José-Augusto França 

deu à revista um cunho internacional inédito, que contou com a participação de uma 

ampla diversidade das mais qualificadas e atuantes perspetivas, que em muito 

ultrapassaram a recensão crítica possibilitada pelas publicações generalistas para 

apresentar artigos de reflexão com outro grau de aprofundamento. Pela primeira vez e 

única no século XX existiu com continuidade uma revista especializada com um teor 
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ensaístico a par da intervenção crítica constitutiva de um campo autónomo do 

discurso crítico e historiográfico. Outra publicação significativa surge no Porto entre 

1973 e 1977, a Revista de Artes Plásticas, publicada por Egídio Álvaro e Jaime 

Isidoro. É também em 1974 que é publicada A Arte em Portugal no Século XX, por 

José-Augusto França, livro referencial onde metodologia, organização, periodização, 

levantamento de fontes, análise crítica e integração discursiva num quadro cultural e 

histórico constitui ainda hoje o mais completo e desenvolvido estudo sobre a primeira 

metade do século.  

Não deixa de ser significativo que a diversidade de críticos de várias gerações 

aqui referenciadas tenham convergido numa apreciação francamente positiva do 

trabalho de Joaquim Rodrigo, sobretudo o posterior a 1960. Se José-Augusto França 

foi desde os inícios da década de 1950 um atento crítico que acompanhou sempre de 

forma ímpar a pintura de Joaquim Rodrigo, também Rui Mário Gonçalves, desde a 

sua atividade de organizador de exposições na Faculdade de Ciências, em 1955, lhe 

presta uma especial e particular atenção aos desenvolvimentos do percurso de 

Rodrigo e é no curso da década seguinte um dos mais próximos críticos a defender e 

experimentar as possibilidades do seu trabalho em algumas das mais relevantes 

críticas que a década assistiu. Assim, em termos meramente estatísticos, José-Augusto 

França até 1972 havia publicado 12 artigos assinados sobre Joaquim Rodrigo e até à 

sua morte um total de 33. Em catálogos até 1972, 5 textos refletem sobre a pintura de 

Rodrigo entre outros e até 1997 somar-se-á um total de 9 textos. Importa ainda referir 

que Joaquim Rodrigo foi o único pintor vivo a quem José-Augusto França dedicou 

uma monografia. Rui Mário Gonçalves publicou até às vésperas da retrospetiva na 

SNBA 8 artigos assinados em periódicos, a que juntariam mais 18 num total de 26 até 

à morte de Joaquim Rodrigo. Em catálogos, 8 textos referem e analisam pinturas deste 

entre outros, todos posteriores a 1972. Fernando Pernes não só participou nos júris 

que o premiaram, como foi um atento e empenhado crítico relativamente às diferentes 

fases neofigurativas. Até 1972 publicou 4 artigos sobre Joaquim Rodrigo ou 

integrando-o nas suas análises e posteriormente em catálogos 2 textos abordam a sua 

pintura. A já referida crítica de Fernando Bronze à exposição retrospetiva não deixa 

de o considerar “um dos casos mais sérios e mais autênticos da arte portuguesa atual” 
454 e antes desta já lhe havia dedicado outro artigo. Outros críticos que emergem a 
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partir desta data, como José Luís Porfírio ou Eurico Gonçalves referenciá-lo-ão 

frequentemente e outra geração que emerge na década de 1980 será também profícua 

nas referências à sua pintura.  

Um outro crítico que vindo do neorrealismo opera uma profunda revisão do 

seu entendimento, no final da década anterior, e o implica nas perspetivas emergentes 

das neovanguardas é Ernesto de Sousa. A sua ação e a dos artistas que com ele 

participam nos muitos projetos será a que mais diretamente se pode relacionar com as 

transformações proporcionadas pela revolução do 25 de Abril de 1974. Os 

referenciais estritamente europeus e dominantemente franceses da crítica são 

alterados por uma maior diversidade de perspetivas que se relaciona com o quadro do 

mundo ocidental de então. Ninguém mais do que ele se empenhou em termos críticos 

e com uma consciência e conhecimento estruturado num projeto de ativação das 

possibilidades do objeto artístico definidas a partir da revisão de Duchamp e da crítica 

ao idealismo modernista que a década de 1960 pusera em marcha. Como escreveu 

José-Augusto França “começar a partir do Zero é dificílimo e perigosíssimo, e logo 

porque é perigoso e difícil de atingir o Zero de que se supõe partir, e que muitas 

vezes, se não sempre, não é tão Zero como isso. (...) Mas a verdade é que o meu 

amigo Ernesto de Sousa não tem outra alternativa”455. De facto, a alteração de 

referenciais que as neovanguardas estabeleciam implicava uma revisão radical da 

própria história da arte e das consequências do gesto de Duchamp ao reenfocar a 

reflexão estética não num género ou noutro — o específico — mas no geral — a arte. 

A revisão a que a vanguarda histórica, sobretudo nos seus legados dadaísta e 

construtivista, tinha sido submetida, desde o início da década de 1960 — com a 

redefinição do monocromático, da grelha, do readymade, da colagem, da assemblage, 

das formas pictorializadas pela pop da fotomontagem —, implicava profundas 

alterações no estatuto do objeto artístico e da sua conceção enquanto especificidade 

inerente a um determinado medium e sobre a qual o modernismo desenvolveu a sua 

prática. Com a emergência do concetualismo e da relação entre imagem fotográfica e 

a proposição linguística, quando não mesmo a redução da obra a esta, a partir de 

1966, com Joseph Kosuth e Lawrence Wiener, um afastamento da revisão do legado 

da vanguarda histórica torna-se mais declarado.  

                                                        
455 FRANÇA, José-Augusto — Diário de Lisboa. 21 de março de 1977, citado por SOUSA, Ernesto — 

Ser modermo... em Portugal. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998, p. 229. 
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As referências mais diretas de Ernesto de Sousa radicam no movimento fluxus, 

no happening, em particular o Living Theatre e nos desenvolvimentos do 

concetualismo. Benjamin Buchloh afirmou que “os artistas do fluxus deram uma 

resposta dialética ao tradicionalismo inerente à pop art e à sua implícita estética da 

reificação ao dissolverem os géneros artísticos e o objeto do readymade”456. O 

movimento fluxus surgiu assim como outro dos primeiros sinais das neovanguardas 

emergentes — depois de Cage, Rauschenberg ou Johns — e de muitas das questões 

que viriam a ocupar os diversos discursos destas, até porque neste movimento, 

fundado por George Maciunas, se encontraram artistas tão diversos como Joseph 

Beuys, Nam June Paik, Robert Morris, La Monte Young, Ben, George Brecht, Robert 

Filliou, Wolf Vostell, entre muitos outros. Convém ressalvar o facto de que o 

movimento fluxus foi um dos movimentos mais internacionalistas reunindo artistas 

oriundos de todas as partes do mundo destroçado pela Segunda Guerra Mundial e em 

claro contraste com as pretensões nacionalistas de vanguardas como o 

Expressionismo Abstrato norte-americano ou a Escola de Paris, que no imediato deste 

pós-guerra se haviam manifestado em direta continuidade com a lógica das anteriores 

vanguardas, mas agora não isentas de instrumentalização pelo novo quadro 

geopolítico. Se nas décadas anteriores se encontravam oscilações críticas aos 

conceitos tradicionais de identidade a par de posicionamentos reacionários à procura 

da prevalência de um centro e de uma especificidade oriunda, com esta nova situação 

ocorre a reemergência de um estilo internacional, o que também não estará isento de 

problemas no quadro do curso crescentemente multinacional do capitalismo. As 

relações privilegiadas com as continuidades do movimento fluxus na década de 1970 

seriam mais efetivas do que com qualquer outro movimento destas neovanguardas. 

Ernesto de Sousa operou como um catalisador permitindo construir projetos que 

integraram artistas portugueses emergentes, como Helena Almeida, Alberto Carneiro, 

Ângelo de Sousa, Julião Sarmento ou Fernando Calhau, entre outros, cujas práticas se 

assumiam dentro de um novo âmbito de questões, conjuntamente com alguns dos 

nomes do movimento fluxus, como Wolf Vostell ou Robert Filliou. Estas relações 

com as suas continuidades abriam o caminho a uma neovanguarda para os artistas 

portugueses. Um maior conhecimento das realidades culturais e artísticas 

                                                        
456 FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain, BUCHLOH, Benjamin — “1962a” in Art 

Since 1900. p. 461.  
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internacionais contemporâneas começa então a manifestar-se na maior diversidade de 

referências que orientam algumas destas práticas artísticas emergentes. Naturalmente 

que muitas das questões das neovanguardas, sobretudo a crítica institucional, se 

dirigiam a contextos centralistas como o europeu ou norte-americano, onde uma 

experiência modernista vivida durante meio século tinha amplas implicações 

institucionais no quadro de um capitalismo em transformação e dirigido para a 

produção de bens de consumo, da informação e dos media, onde a indústria da cultura 

se tornava um sistema dominante. O contexto português vivia, neste domínio, uma 

situação pré-moderna com profunda escassez de meios institucionais que não tiveram 

alterações significativas com o processo revolucionário em curso. No entanto o 

contexto cultural, apesar deste desfasamento, estava inevitavelmente ligado ao mundo 

ocidental e muitas das questões das neovanguardas não se cingiam exclusivamente a 

aspetos específicos e mais sofisticados das sociedades de consumo, mas precisamente 

a uma reflexão sobre as relações do aparato ideológico com o aparato da produção 

artística e a interrogação do estatuto do objeto artístico. Vivia-se um tempo de maior 

circulação de exposições internacionais que reuniam artistas não por nacionalidades 

ou movimentos artísticos, antes privilegiavam a transversalidade das questões 

exploradas. Essa realidade continuava ainda a ser uma miragem para o panorama 

português, nem a Fundação Calouste Gulbenkian, apesar da política estruturada de 

apoio aos artistas através de bolsas no estrangeiro, nem qualquer outra instituição 

manifestaram qualquer vontade numa participação mais efetiva nas trocas de 

exposições internacionais e que poderia, dado o interesse geral pela nova situação 

política do país, ter proporcionado uma maior integração dos seus artistas nos novos 

circuitos, que então se definiam em torno das novas práticas artísticas, procurando um 

maior universalismo que superasse a lógica nacionalista das representações.  

O questionamento do papel do artista e de um projeto artístico na sua relação 

com os projetos de emancipação social, as novas possibilidades de pensar a relação 

entre arte e vida vêm ocupar a problematização dos projetos curatoriais457 de Ernesto 

de Sousa, iniciados com os Encontros no Guincho, 1969, em colaboração com 

Noronha da Costa; passando por exposições como Do Vazio à Pró-Vocação e 
                                                        
457 É com estes projetos estruturados a partir de uma consciência da relação discursiva promovida pelo 

espaço expositivo que a figura do curador/comissário emerge com outra relevância e significado. De 

resto, Ernesto de Sousa conhecia a ação de Harald Szeemann à frente da Kunsthalle de Berna e da 

Documenta V de Kassel. 
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Projetos-Ideias levadas a cabo pela AICA em 1972 e 1974 na SNBA, tendo Joaquim 

Rodrigo participado nesta última, até à famosa Alternativa Zero, em 1977. A sua 

atividade está ainda profundamente ligada ao CAPC de Coimbra — espaço 

alternativo pioneiro vocacionado para a apresentação destas novas práticas artísticas 

— e à galeria Quadrum que, dirigida por Dulce d’Agro, inaugura em 1973, tornando-

se um espaço de referência para as novas práticas artísticas em Lisboa. Ernesto de 

Sousa não escreveu sobre Joaquim Rodrigo, apenas uma reprodução de Elvas – Ateca 

4, 1975, pintura posteriormente destruída, consta no seu livro póstumo Ser moderno... 

em Portugal, onde numa legenda se lê: “Outro precursor da via analítica em Portugal: 

Joaquim Rodrigo”. Realizou ainda sobre ele um filme inédito458, de seis minutos, por 

altura da retrospetiva na SNBA. Neste interstício que separou ambos se pode entender 

a diferença que a pintura de Joaquim Rodrigo implicava relativamente às 

neovanguardas, na admiração podemos depreender como a pintura de Joaquim 

Rodrigo não era considerada como um processo reativo ou reificado, ao contrário de 

outros nomes então erguidos ao estrelato nacional, mas precursor de um entendimento 

analítico que sempre faltara à arte moderna portuguesa. No entanto na remissão para 

uma fixação num passado que esta observação implica se perde precisamente o 

diferencial que a pintura de Joaquim Rodrigo comportava, não só a um passado, mas 

relativamente ao presente e a questão analítica que ocupara a sua pintura da década de 

1950 estava há muito ultrapassada, pelo que para o entendimento da neovanguarda, 

que Ernesto de Sousa melhor que ninguém personificou, faltava um nome para esta 

pintura ou era a pintura que tinha atingido o seu fim pelo que a referência teria de ser 

pretérita. 

Estas questões afastavam-se do trabalho de Joaquim Rodrigo centrado na 

reinvenção da pintura, do próprio medium, depois de o ter esgotado na sua tautologia 

modernista e de ter experimentado outras possibilidades para a sua autonomia através 

do signo e da discursividade produzida. Poder-se-ia relacionar459 a diferença que o 

posicionamento de Joaquim Rodrigo assume relativamente a estas questões como 

uma censura partindo do princípio de que a aniquilação do sujeito na cultura 
                                                        
458 SOUSA, Ernesto de — Rodrigo, março 1972, S8mm, mudo, cor, 6’. 
459 Experimento retoricamente as refutações que Benjamin Buchloh, em Neo-Avantgarde and Culture 

Industrie. Essays on European and American Art from 1955 to 1975, levanta a propósito de uma 

resistência aos aparelhos dominantes da produção artística no quadro de uma hegemonia da indústria 

da cultura. 
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contemporânea não seria uma condição universal, apesar da dominância da indústria 

da cultura. Tal possibilitaria a permanência de formas tradicionais da experiência 

estética que seriam elevadas a exemplos de resistência, mantendo o sujeito os seus 

privilégios irreversíveis, pelo que existiria uma forma privilegiada de experiência 

estética como resistência de um sujeito autónomo. Outra relação que se poderia 

estabelecer seria com uma autodefesa do sujeito narcísico contra as formas de 

universalização enquanto instâncias de controlo, pelo que a prática pictórica surgiria 

como uma teologia, última e única possibilidade de legitimação de uma liberdade, que 

fundaria um sujeito artístico extrapolado de qualquer contexto discursivo ou 

institucional. O que funcionaria, segundo Benjamin Buchloh, como uma ideologia da 

associabilidade de um sujeito isolado, e em última instância implicaria que todas as 

experiências subjetivas fossem finalmente anuladas. A pintura de Joaquim Rodrigo 

não funciona como uma teologia de um sujeito mirífico, pois que ele é um corpo 

móbil pelo mundo ao encontro do próprio mundo, nem reserva ao sujeito um lugar 

privilegiado da experiência estética, já que todos os signos são da ordem do acontecer, 

o que pressupõe uma total ausência de determinação de relações de causas e efeitos. A 

complexa estrutura da pintura de Joaquim Rodrigo encontrava um lugar de resistência 

que excluía qualquer repositório reacionário ou alienado. Neste sentido a relevância 

do seu projeto singular pode ser hoje compreendida como uma efetiva alteridade, 

depois da necessária destituição dos sistemas privilegiados da experiência estética que 

esta década questionou.   

 

 

 

A reinvenção do medium 

 

O trajeto de Joaquim Rodrigo é outro, o de encontrar uma continuidade para a 

pintura, construir as suas possibilidades fora das teleologias modernistas e 

simultaneamente superar as questões que puseram em causa os entendimentos da 

pintura moderna. A construção de um sistema tão específico e abrangente é 

demonstrada pela flexibilidade que aquele permite, o modo como dialoga com as 

questões mais significativas que durante o tempo das neovanguardas e posterior se 

colocaram à produção artística, à sua reflexão e à relação com as várias ordens 

discursivas de um modo mais geral. 
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Se esta época assistiu a diversas reclamações sobre a morte ou a superação da 

pintura tal se ficou a dever a uma complexa situação que importa equacionar. Como o 

demonstrou Yve-Alain Bois no seu ensaio “Painting: The Task of Mourning”460 esta 

questão está longe de ser uma particularidade do nosso tempo ou deste período final 

das neovanguardas. O problema da morte da pintura terá começado com os seus 

primórdios modernistas e acompanhou-a em toda a sua extensão. O nome que 

assumiu foi industrialização. Manifestou-se não só quando Paul Delaroche, em 1839, 

viu um daguerreótipo e declarou “a partir de hoje a pintura está morta” e que as 

investigações de Walter Benjamin sobre a reprodutibilidade mecânica vieram aclarar, 

mas também, como o demonstrou Thierry de Duve461, com a invenção do tubo de 

tinta que permitiu aos pintores de Barbizon e a John Constable deslocarem-se para o 

ar livre e aí pintar. A interiorização da industrialização no processo de produção da 

pintura terá sido apenas prorrogativa, já que a pintura se desenvolvia noutro sentido 

contrário à ameaça tecnológica. A pintura do último quartel do século XIX estruturou-

se como uma profunda reação a esta ameaça e enquanto crescente afirmação da 

especificidade da pintura. Seurat figura como uma exceção neste processo. O 

readymade de Duchamp constituiu um dos maiores desafios ao interiorizar em pleno 

a produção em série e interrogar os fundamentos da instituição artística. Houve, no 

entanto, diversos momentos da pintura modernista que procuraram compatibilizar e 

integrar a produção industrial, como ocorreu com o concretismo de Theo Van 

Doesburg. A este respeito é relevante lembrar que Joaquim Rodrigo abandonou esta 

via por considerá-la demasiado mecânica, o que significa que até aí o problema de 

uma compatibilização com a produção industrial não estava completamente excluída, 

embora o contexto pré-moderno onde tinha lugar a sua prática o não permitisse. A 

divergência surge declaradamente a partir de 1961, integrada, por isso, noutro quadro 

ou como resposta a ele — o das neovanguardas — e que define uma nova relação 

com os meios de produção. 

Segundo Yve-Alain Bois, “a industrialização significou muito mais para 

pintura que a invenção da fotografia e a incorporação de aspetos mecânicos no 

processo artístico, através do tubo de tinta readymade. Significou também a 

possibilidade de um colapso do estatuto especial da arte num fetiche ou numa 

                                                        
460 BOIS, Yve-Alain — Painting as Model, 1990. 
461 DE DUVE, Thierry — Kant after Duchamp. Cambridge, Massachussets, London: MIT Press, 1996. 
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mercadoria. Como resposta a esta situação o historicismo e o essencialismo do 

modernismo foram desenvolvidos. Há uma tendência na América para acreditar que 

Clement Greenberg foi o primeiro defensor de uma teleologia. Pelo contrário, (...) o 

trabalho dos primeiros pintores abstratos foi guiado pela mesma teleologia”462. Esta 

assentou na contínua transformação e purificação da essencialidade do medium  

através de sucessivas manifestações que tiveram a novidade como motor de 

desenvolvimento. Baudelaire foi o primeiro a instituir este entendimento a par do 

choque do novo como um absoluto que resistia à interpretação e à comparação, 

procurando um reduto último para a resistência da especificidade do objeto artístico. 

No entanto a novidade foi também o disfarce que a forma-mercadoria adotou para 

operar a sua transfiguração fetichista. Esta, segundo Marx, ocorre através da 

desvinculação do valor de uso e do recalcamento de qualquer referência ao processo 

de produção ou à materialidade do objeto. Foi esta ameaça profunda que o 

capitalismo emergente colocou à própria existência do objeto artístico.  

O readymade de Duchamp demonstrou como na cultura moderna a obra de 

arte é um fetiche que deve abolir a pretensão a um valor de uso e que apagou a 

referência à produção através do seu consumo. Sem valor de uso também não tem 

valor de troca per si, pelo que se torna um fetiche absoluto. Duchamp percebeu que as 

obras de arte não são trocadas pela lei comum do mercado, mas por um sistema de 

monopólio mantido pela rede artística, de que o artista é a peça fundamental. A 

designada autonomia do objeto de arte foi então produzida por uma instituição 

nominalista.  

Se a pintura com as neovanguardas abandonou a tarefa que a pintura moderna 

reclamou como um trabalho do seu fim, afirmar que o fim não ocorreu seria uma pura 

denegação porque a pintura atual abandonou esta tarefa (em Joaquim Rodrigo tal 

ocorreu em 1961 depois de 1961); por outro lado, a simples aceitação deste fim 

implicaria uma conceção historicista, linear e absoluta, afirma Yve-Alain Bois463. A 

hipótese interpretativa que então levanta apoia-se na teoria dos jogos de Hubert 

Damisch que dissocia jogo e partida. Assim a pintura tal como é entendida pode ser 

jogada numa determinada época em circunstâncias particulares, como um domínio 

combativo onde nada está definitivamente decidido de uma vez por todas. “A ficção 

                                                        
462 BOIS, Yve-Alain — Painting as Model, p. 233. 
463 Idem, p. 241. 
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do fim da arte (ou da pintura) é compreendida como « uma confusão entre o fim do 

próprio jogo (como se um jogo pudesse ter realmente fim) e o desta ou daquela 

partida (ou série de partidas)»”464. Neste sentido o que terá terminado foram algumas 

partidas da pintura modernista e das suas perspetivas teleológicas. A perlaboração que 

desenvolveu foi determinada historicamente pela industrialização, no entanto afirmar 

o seu fim será também supor o fim desta situação histórica, adverte Yve-Alain Bois.  

Como consequência o trabalho da perlaboração sobre o fim não está completo e 

outros desafios com o desenvolvimento do quadro histórico do capitalismo suscitam 

novas partidas.  

As neovanguardas foram herdeiras destas questões, aceitaram-nas como o 

próprio fim da pintura e não como diferentes processos de perlaboração sobre o fim e 

as finalidades. Identificaram estes problemas relacionados com a industrialização e o 

quadro de consumo capitalista como uma efetiva alteração do estatuto e convenções 

do objeto artístico e ao redefinirem as suas práticas artísticas possibilitaram o 

entendimento da formação dos referidos problemas por Yve-Alain Bois no passado 

modernista e redefiniram o objeto artístico de forma crítica relativamente à ameaça da 

sua fetichização mercantil. Para isso, sobretudo nestas fases ulteriores, aceitaram o 

fim da pintura literalmente para redefinir e dotar o objeto artístico de um novo 

potencial crítico, porventura mais adequado às referidas ameaças. Não aceitaram o 

fim do jogo porque o seu trabalho partiu precisamente da consciência histórica da 

nova complexidade do que passou a estar em jogo.   

Como vimos anteriormente465, as neovanguardas ao promoverem a 

reemergência de paradigmas característicos das vanguardas históricas não os 

esgotaram nas suas primeiras atualizações mas redefiniram uma teia de revisões, que 

se efetivou de diferentes maneiras e, segundo Benjamin Buchloh466, se agudizou com 

o concetualismo para culminar, em meados da década de 1970, com os trabalhos 

realizados por artistas como Marcel Broodthaers, Dan Graham, Daniel Buren, Hans 

Hacke ou Lawrence Wiener, entre outros. Estes trabalhos produziram uma diferença 

radical nas intervenções críticas dos quadros discursivos e institucionais que 

determinam a produção e receção da arte contemporânea. Diferentemente dos 

                                                        
464 Idem, p. 242. 
465 E também no capítulo II, Anos 60, anos de rutura, nesta dissertação. 
466 BUCHLOH, Benjamin — “Introduction” in Neo-Avantgarde and Culture Industrie. 
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anteriores modelos críticos, questionaram as instâncias recetivas e distributivas 

operando uma crítica institucional. Para Benjamin Buchloh é nas complexidades da 

relação entre o aparato ideológico e o aparato da produção artística que se podem 

entender as práticas artísticas da neovanguarda nas suas teias complexas de oposições 

e resistências, formas de autoconstituição subjetiva e críticas públicas da reificação. A 

crítica institucional e as neovanguardas experimentaram assim a possibilidade do 

objeto artístico partir da crítica à historicidade das suas convenções. Estas, em vez de 

se tornarem um consenso sobre o estado de um determinado medium, deram início à 

proliferação de singularidades (diferentes suportes técnicos), que alteraram a noção 

estável do medium em que assentava o sistema das Belas Artes, deixado mais ou 

menos intacto pelo modernismo. Se a especificidade de um medium se constituíra 

como aspeto essencial das suas teleologias, a proposição linguística do concetualismo, 

como demonstrou Thierry de Duve467, procurou transcender o particular de cada 

medium num plano mais geral designado arte para a esta se referir, já que toda a arte 

moderna foi sempre tautológica — a realização e conceção refletem-se. Não existiria 

especificidade para esta lógica nem nos termos de um medium, nem nos termos de 

uma nova área específica de competência. Joseph Kosuth afirmou que “se se 

questiona a natureza da pintura, não se pode questionar a natureza da arte. Se um 

artista aceita a pintura (ou escultura) aceita a tradição que com aquele se manifesta. 

Tal ocorre porque a palavra arte é geral e a palavra pintura é específica. A pintura é 

um tipo de arte. Se fizeres pinturas aceitas (não questionas) a natureza da arte. Aceita-

se a natureza da arte como a tradição europeia da dicotomia entre pintura e 

escultura”468. Por outro lado, a partir de Duchamp qualquer objeto arbitrário podia 

implicar um juízo estético que o transformasse em objeto artístico. Uma reflexão 

sobre a arte, no sentido genérico, e o seu estatuto substituiu a da especificidade do 

medium. O problema é que Kosuth mitigou o modo como se poderia passar do 

especifico para o geral, sem um medium. Se algum concetualismo procurou uma 

purificação essencialista da arte por esta via (uma nova metafísica da presença), 

outras práticas concetuais e nomeadamente a crítica institucional dirigiram esta 

questão para o aparato da produção artística nas suas relações com o da ideologia. Foi 

                                                        
467 DE DUVE, Thierry — Kant after Duchamp. pp. 244 – 245. 
468 KOSUTH, Joseph — Art after Philosophy and After. Cambridge, Massachussets, London: MIT 

Press, 1991, p. 18. 
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este ponto final no entendimento, ou seja, na partida sobre a especificidade do 

medium que as neovanguardas entenderam realizar e simultaneamente abrir uma nova 

partida em que o genérico arte se substituiu à especificidade do medium. Por isso a 

pintura foi relegada para um território sombrio se não mesmo descartada dada a sua 

vinculação modernista à especificidade que associava a esta uma essencialidade.  

É  talvez relevante fazermos uma chamada de atenção para o conceito de 

medium que envolve um conjunto de aspetos não apenas físicos como se depreendeu 

de alguns entendimentos modernistas. Thierry de Duve explica que “o medium na sua 

especificidade não é simplesmente o problema dos seus constituintes físicos; 

compreende o know-how técnico, os hábitos culturais, os processos de trabalho e as 

disciplinas — todas as convenções de uma dada arte cuja definição é principalmente 

histórica — mais ainda se a tendência autocrítica (ou autorreferencial, ou melhor 

ainda, reflexiva) do modernismo assume estas convenções como o seu conteúdo e 

procura testar a sua validade estética. O que significa que as convenções de uma arte 

específica, como a pintura, nunca são um dado (a priori). Elas são o estado 

momentâneo e frágil de um consenso à beira de ser quebrado e reconstituído de outra 

forma”469. De facto, como refere Thierry de Duve, toda a história da vanguarda se 

havia confrontado com a história institucionalizada do juízo estético, cujas 

“convenções na arte (...) não significam propriedades do medium (como se o medium 

pudesse sobre si sustentar tais afirmações ontológicas) mas um dado estado 

momentâneo do consenso social, que constitui o contexto das expetativas estéticas 

que o «verdadeiro gosto sofisticado» espera ver confirmado ou surpreendido pelo 

artista de vanguarda”470. Se o modernismo consistiu na tendência autorreflexiva da 

pintura, um determinado formalismo que o acompanhou envolveu o juízo estético nas 

reformulações das convenções históricas do medium para evitar que o conteúdo 

pudesse ser inferido diretamente do estado deste. Esta mediação que bloqueou a 

inferência direta de um termo noutro definiu o juízo estético como juízo de valor (o 

gosto). O formalismo foi como tal uma mediação entre generalidade e especificidade. 

Com as neovanguardas esta mediação foi literalmente raspada, porquanto se revelou 

académica, quando não mesmo fiel depositária do gosto e das suas implicações 

reacionárias. O específico e o genérico ficaram livres para a realização das inferências 
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que os artistas entenderam realizar. Esta possibilidade não excluiu a pintura, embora 

as suas mortes recentes (o fim da partida modernista, que associou essencialidade a 

especificidade) e a descoberta da inferência direta entre especificidade e generalidade 

tenha aberto um território que o sistema disciplinar das Belas Artes vedava. No 

entanto as neovanguardas na década de 1970 mitigaram talvez mais nas suas 

considerações, que na sua prática, o elo entre o específico de um determinado medium 

e o geral pela necessidade de interrogar a institucionalização dos juízos estéticos. 

Donald Judd, logo nos inícios da década anterior, com os seus objetos específicos, que 

superavam a pintura e a escultura, procurou algo como uma área própria de 

competência para estes objetos, designada pelo específico do próprio termo que 

cunhou para a sua produção artística, mas que se referia ao genérico, uma vez que o 

objeto era arte mas não era nem um objeto arbitrário, nem uma pintura ou uma 

escultura. Como afirmou Rosalind Krauss, este inevitável elo entre específico e 

genérico, que para Judd fora o objeto específico, “foi colhido pela arte concetual de 

duas formas: através da «instalação», por um lado, e pela fotografia, por outro. A 

instalação envolve o espaço concreto da galeria ou do museu na matriz dos objetos 

reunidos de forma que, enquanto palco onde aparecem os objetos, este se torna 

essencial para a existência dos próprios objetos. A fotografia concetual inclui o 

espaço real como contexto para os objetos que o artista encontra e reproduz em livros 

de imagens (...)”471. Foram estes os suportes privilegiados que permitiram às 

neovanguardas desenvolverem uma conceção da arte que reintegrasse uma revisão 

crítica da história, do contexto político e institucional nos juízos estéticos. Apesar da 

constante denegação do elo de ligação entre o específico e o genérico ele manifestou-

se sobre as referidas formas até então não estabilizadas pelo consenso das convenções 

ou que a partir daí recusaram essa estabilidade consensual. Foi também o referido 

formalismo confundido com o específico, bloqueando assim o reconhecimento das 

inferências entre o suporte e o seu conteúdo, porquanto este havia sido mediado 

precisamente pelos juízos estéticos entendidos como valor do gosto. 

Tudo isto tinha pouco que ver com a pintura de Joaquim Rodrigo ou não. A 

sua pintura tinha-se desvinculado do modelo teleológico modernista em simultâneo 

com a emergência das neovanguardas na Europa, pelo que daí em diante desenvolveu 

                                                        
471 KRAUSS, Rosalind E. — Perpetual Inventory. Cambridge, Massachussets, London: MIT Press, 

2010, pp. 48 – 49. 
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uma prática de revisão crítica do medium que permitiu destituir muitas convenções 

idealistas da pintura moderna. Curioso será o facto de que a pintura modernista de 

Joaquim Rodrigo embora constitua um dos seus momentos historicamente mais 

radicais em Portugal, não atingiu propriamente um fim que se pudesse remeter para 

um trabalho sobre a finalidade última da pintura, para uma efetiva perlaboração sobre 

a sua morte. Talvez também por esta razão a sua desvinculação do modelo teleológico 

modernista tenha sido intempestiva, um acontecer surpreendente para a história da 

arte portuguesa. Neste primeiro período, correspondente grosso modo à década de 

1960, podemos sumariar a redefinição ainda pouco sistemática de três convenções até 

aí consensuais de uma cultura modernista. Uma primeira alteração de convenção 

ocorre com a crítica da forma idealista a partir da consciência de que entre perceção e 

conhecimento ocorre um diferido pelo que o signo se tornou o elemento base, que 

veio substituir a forma geométrica, e é o agente produtor de uma discursividade. O 

signo rejeita qualquer traço mimético e remete-se para um regime figural. A segunda 

alteração de convenção reside na diferença de sentidos que a grelha ortogonal produz. 

De um ícone modernista da espacialidade pura, do antinarrativo e anti-histórico, 

assume uma distribuição narrativa e implica-se na temporalidade. Pelo que a pintura 

deixa de ser matéria estritamente espacial e passa a interrogar as condições da 

memória como testemunho da história. Uma terceira alteração de convenção reside na 

conceção do espaço pictórico que deixou de ser um análogo do campo visual para se 

transformar num espaço de inscrição dos diversos signos (flatbed picture plane de 

Leo Steinberg), daí também uma indiferenciação dos códigos dos signos, visuais e 

escritos, que se equivalem e se articulam no conjunto da narrativa. Outras convenções 

caracteristicamente modernistas como a bidimensionalidade, a utilização inicialmente 

recorrente das três cores elementares, a recusa de uma geometrização como diferença 

da produção gráfica mecanizada são mantidas. Assim nesta fase a anterior referência 

às propriedades físicas do medium enquanto sua especificidade deu lugar a uma 

conceção discursiva e memorial sobre o exercício da pintura, bem como a uma 

interrogação da universalidade cultural da prática pictórica e das condições políticas e 

históricas para o seu exercício.  

É, no entanto, a partir de 1969 que um processo rigoroso de revisão e 

sistematização de uma nova prática do medium tem início. Todas as convenções são 

laboriosamente revistas e se vários aspetos continuaram a ser reportáveis a um 

entendimento modernista, a grande maioria redefine outros horizontes. Era o próprio 
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Joaquim Rodrigo que afirmava estar apenas interessado na pintura eterna472, o que 

denotava uma desvinculação consciente dos pressupostos estritamente modernistas, 

ainda que alguns princípios da sua teorização possam ser reportados a uma ordem 

metafísica da presença a si — recorrente na teorização modernista e na sua — ou até 

mesmo a uma metafísica clássica oriunda de particularidades pitagóricas, no entanto 

muitos dos pressupostos básicos são radicalmente alterados por uma revisão crítica. A 

sua conceção diverge então do modernismo não como uma reação conservadora, a-

histórica, eclética ou autista — situações frequentes neste tipo de divergências — mas 

por um trabalho discursivo analítico extremamente complexo, que opera uma revisão 

meticulosa dos seus elementos. A reformulação da estrutura cromática a partir de um 

entendimento substancialista e a sua relação com o papel da potencialidade e da sua 

atualização, a redefinição do monocromático fora de uma teleologia, a revisão 

materialista e destrutiva das hierarquias de signos numa narrativa, a concretude dos 

signos, a indiferenciação entre composição e estrutura narrativa, a noção de 

multiplicidade e de complementarismo, a memória e o diferido, a tradução cultural e 

as suas possibilidades, a desconstrução da fenomenologia da perceção a par da 

reversibilidade entre visualidade e linguagem, o valor da inscrição e a lógica do 

acontecer, os diferentes regimes de signos, a prática do espaço como redefinição 

topológica da imagem, o arquivo e a sua consignação na pintura constituem o amplo 

trabalho de reorganização a que a discursividade da pintura é submetida, 

salvaguardando uma área específica de competência  e a sua compatibilidade com um 

quadro mais geral das formações discursivas de um determinado tempo, o que Michel 

Foucault designou por epistema. Esse tempo era também o das neovanguardas, ainda 

que estas não pudessem ou quisessem reconhecer estes aspetos na pintura. A razão 

desta dissociação radica no problema do formalismo a que a pintura foi associada.  

O problema do formalismo reside desde logo no seu entendimento porquanto 

este apresenta diferentes posicionamentos. Por formalismo vimos, com Thierry de 

Duve, que este se revela como uma mediação operada pelo juízo de gosto, fiel 

depositário das convenções estabilizadas. A forma define-se como a materialização de 

um sentido prévio e não como uma articulação estrutural dos elementos constitutivos 

da sua substância. A primeira definição designa um formalismo morfológico 

característico da estética idealista e também de algum positivismo. Para este 
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entendimento a forma tem uma autonomia relativamente ao conteúdo. O 

entendimento estrutural pressupõe um sentido ideológico da própria forma, pelo que a 

anterior diferença entre forma e conteúdo é eliminada, ambos se produzem no sistema 

de articulação dos signos e não a partir do seu exterior. Este entendimento, que teve 

origem no formalismo russo e cujas atualizações se manifesta ainda hoje, é 

declaradamente materialista e podemos aproximá-lo da revisão e reinvenção que a 

pintura de Joaquim Rodrigo realizava sobre o medium. Um dos aspetos mais 

significativos que este formalismo materialista permite compreender, segundo Yve-

Alain Bois, é que “a especificidade do objeto [artístico] envolve não só as condições 

gerais do seu medium, mas também os meios de produção nos seus mais ínfimos 

detalhes”473. A pintura de Joaquim Rodrigo ao trabalhar e rever criticamente a 

mediação entre as inferências do medium no geral produziu um entendimento novo da 

sua discursividade e compatível com um outro quadro de pensamento. 

 

 

 

Post-scriptum 

 

Em 1973 o curso da pintura de Joaquim Rodrigo suspende-se na realização de 

oito pinturas que inesperadamente retomam uma linguagem abstrata geométrica, 

abandonada em 1960, a par do seu esquema cromático das cores férteis. Cinco 

pinturas apresentam um triângulo dentro do qual outros se inscrevem, três pinturas 

apresentam dois triângulos dentro dos quais também se inscrevem outros. Esta série 

deverá ser considerada como uma sequência dedicada à reflexão e experimentação, 

agora numa linguagem abstrata, das suas teorias mais recentes. O fundo continua a 

misturar as quatro cores. Sobre este inscreve-se um triângulo que experimenta os 

limites do preto e a cor é um castanho intermédio entre este limite e o fundo mais 

claro (em Triângulo III, Triângulo 2A e Triângulo 2) ou então a cor interna é igual à 

do fundo (Triângulo). Triângulo 1 inverte o esquema estabelecido dos valores limite 

para os contornos e utiliza um rosa para o efeito e o branco assume o valor de cor. 

Nas pinturas compostas por dois triângulos os valores limite — o branco e o preto — 

são experimentados quer como contornos, quer como cores e em Triâgulos 1 e 
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Triângulos 3 o fundo volta novamente a ser introduzido como cor de uma figura. A 

alternância entre o branco e o preto é confrontada com o cinzento que aparece 

experimentado como limite e como cor. As diferentes combinatórias cromáticas entre 

os dois limites e as cores, estas consideradas nas suas individualizações relativamente 

à mistura do fundo ou então o fundo como cor constitutiva de parte do interior de uma 

figura, constituem um estudo que se reporta à transição da génese de 1º grau para a 

génese de 2º grau. Se na primeira cada figura era desenhada pelo contorno com um 

dos valores limite e o interior integrava um valor de cor, este processo, segundo 

Joaquim Rodrigo era superficial e “come[çou] a sentir insistentemente, 

intransigentemente, a falta da 3ª e 4ª cores coincidentes numa mesma figura. E 

continu[ou] a lutar então por esse objetivo agora bem definido”474. Estas experiências 

mostraram-lhe como poderiam ser integrados os quatro valores numa mesma figura, 

como a cor do fundo poderia ser utilizada como cor e por outro lado como o cinzento 

nesta fase poderia ser dispensado. A seleção da forma triangular deverá prender-se 

com o facto de que esta é a forma geométrica mais elementar, tal como a célula o é 

para uma realidade biológica. A inscrição de vários triângulos não coincidentes dentro 

de um retoma o esquema modular de outros tempos e permite definir os contornos, as 

zonas de cor, outros contornos internos e em todos um núcleo. A semelhança com o 

esquema citológico de que Joaquim Rodrigo se começava a servir para definir os 

signos visuais é significativa sobretudo no âmbito desta ordem de experiências. A não 

coincidência dos vários triângulos permite analisar áreas mais espessas e outras que se 

aproximam até se tangenciar e com isso estudar o comportamento dinâmico destes 

constituintes das figuras. Por outro lado ao aplicar os seus princípios a outro âmbito 

de formas, as geométricas podia testar a extensão e aplicação dos seus princípios. Esta 

série de triângulos foi concebida por Joaquim Rodrigo e uma vez determinada 

matematicamente a composição e ordem cromática era deixada aos colaboradores 

(Fernando Calhau e Julião Sarmento, entre outros) a execução. Na medida em que 

constituem um exercício de pesquisa, voluntariamente operado noutro domínio, o 

abstrato, para procurar resolver uma transição e complexificação requerida pela sua 

pintura e respetiva teorização, estas devem ser consideradas exercícios suplementares 

de um processo em jogo. O artista retirava-se e o sistema funcionava por si, à boa 
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maneira estruturalista era a linguagem pictórica que agia por si e reestruturava o seu 

sistema.   
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Capítulo IV 

 

Os anos, milhões de noites, quinze noites: teoria 

e pintura  
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O Complementarismo em Pintura 

 

O trajeto de Joaquim Rodrigo desenvolveu-se desde o início no quadro de uma 

autodidática, que — não o sendo em absoluto, porque desde o seu início se integrou 

no sistema da arte e nele foi um ativo participante — exigiu de cada passo uma 

aturada reflexão que o distanciou do naturalismo ou da estilização pré-moderna das 

convenções aprendidas num ensino e num meio genericamente desfasados das 

problematizações estruturantes de cada época. Já vimos475 como o mundo moderno 

declinou o valor da experiência e o substituiu pela informação, o que levou Giorgio 

Agamben a afirmar que tal ocorrência veio instituir uma incapacidade da transmissão 

da própria experiência e instituir uma separação entre esta e o conhecimento, pelo que 

aquela foi sendo subsumida por este no curso do pensamento moderno. A nossa 

posição é a de que Joaquim Rodrigo construiu sucessivas articulações, que se 

manifestam cada vez mais recorrentemente no seu percurso, entre a experiência pura 

da pintura e uma teoria do seu conhecimento. Ainda que no início do livro a citação 

de Albert Einstein, “O conhecimento não pode respigar da simples experiência, mas 

sim do confronto entre a conceção e a observação”476, possa induzir o contrário, o 

facto é que ao longo de todo o texto ocorre um plano descritivo da experiência que, 

escrutinada pela observação, reformula a conceção e o conhecimento. Não ocorrem 

conhecimentos derivados da explanação concetual de outros artistas e quando assim o 

é são submetidos à sua experiência que produz nova conceção e geralmente correção 

do conhecimento recebido.  Nesta crescente e contínua sistematização são curtos os 

períodos de estabilização. Paralelamente a necessidade de uma transmissão do seu 

sistema manifestou-se também ela com um gradual caráter de urgência. Esta 

ansiedade é sintomática da impossibilidade de estabilizar uma teoria do conhecimento 

universalista integralmente fundada na experiência da pintura e sobretudo uma 

consequência do papel efetivo da experiência na articulação com um sistema geral.  

Joaquim Rodrigo escreveu o ensaio O Complementarismo em Pintura a partir 

de uma conversa gravada, em 1965, já citada, com José-Augusto França, Fernando de 

Azevedo, Feranando Pernes, José Blanc de Portugal e José Sasportes, o que apenas 

contribuiu para algumas ideias mais gerais e sobretudo para a definição da sua prática 
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abstrata, porquanto o principal da teorização explanada só ocorre em função de 

desenvolvimentos mais recentes, sendo 1976 o ano da sua sistematização e 

concretização. No entanto os atrasos na publicação e a experimentação e prática da 

sua pintura geraram diversos aditamentos, que foram complementando a teoria. 

Assim, logo em dezembro de 1976 surge o Aditamento I; em outubro de 1977, o II; 

em outubro de 1979, o III; em janeiro de 1981, o IV. No livro de José-Augusto 

França, Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo», inclui mais três aditamentos, um de 

outubro de 1982, outro de janeiro de 1984 e outro de julho de 1988. Estes definiam já 

uma nova teoria, que viria a ser objeto de nova publicação em 1995, com o título 

Pintar Certo, e onde os últimos aditamentos foram sistematizados, introduzindo 

novas correções, numa teorização distinta da do Complementarismo em Pintura. 

As suas teorias e as de Nadir Afonso constituíram os únicos sistemas 

concebidos por pintores em Portugal durante o século XX. Se alguns outros artistas 

escreveram crítica ou mesmo alguns ensaios, não elaboraram sistemas completos de 

uma conceção modernista da pintura. Tal facto denota uma declarada superficialidade 

do modernismo português e um sentimento generalizado de hostilidade relativamente 

à reflexão teórica por parte do próprio sistema da arte e em particular dos artistas que 

se manifestou no curso do século XX. Tal hostilidade partiu da banalidade de uma 

crença no valor expressivo da arte como exteriorização de um conteúdo prévio e para 

a qual era preciso desenvolver o talento e as suas técnicas, que se integravam em 

estilos. Por sua vez, estes, entendidos como tal, o que era problemático nos termos de 

qualquer projeto moderno, eram vistos como possibilidades suscetíveis de diferentes 

adaptações e o ecletismo destas servia a superficialidade de um sistema fechado sobre 

si e sem outros horizontes. Só com a década de 1960 e principalmente na seguinte 

este panorama se altera.  

 

 

De forma abertamente objetiva o ensaio declara no frontespício o seu intento 

“teórico e prático, concetual e sistemático (...) [de] escrever a génese, no espaço e no 

tempo, do quadro consciente, como representação de uma realidade 

psicossomática”477. Desde logo, a pintura é entendida como uma realidade consciente 

que não se esgota na autoexplicação modernista. Não existe margem para o 
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impensado fora do sistema da pintura mas aquele, enquanto dimensão aleatória, tem 

lugar no sistema, já que o exercício memorial da pintura integra os signos das 

perceções mundanas que seleciona. A liberdade da aleatoriedade nunca é posta em 

causa pelo sistema que a complementa como tal. No sentido em que esta pintura 

produz uma realidade psicossomática, podemos entender a designação como o 

processo de articulação, suposto nos seus termos, em que um designa a memória e o 

outro a materialidade da própria pintura. Como dirá mais adiante “não é possível 

pintar abstratamente sem a memória”478. O outro aspeto fundamental enunciado no 

intento é a questão da validade e da originalidade. Explicita Joaquim Rodrigo que 

considera “a solução encontrada como válida e original”479. A validade é concebida 

não por uma pertinência qualquer ou especificidade relativa num quadro geral das 

produções artísticas. Ela deriva da aplicação correta do método às situações que 

qualquer praticante deseje pintar. O método foi construído com base na observação da 

experiência pictórica e na formulação de princípios gerais constitutivos de um sistema 

próprio inventado por Joaquim Rodrigo. O subtítulo do livro “contribuição para a 

ciência da arte” vem reforçar esta metodologia, que se afasta programaticamente de 

qualquer perspetiva estética, enquanto entidade discursiva exterior, prescritiva e 

anterior ao fazer artístico, para se definir a partir de uma objetividade, produto de uma 

reflexão imanente ao próprio fazer da pintura, e que ao pretender-se universal 

ultrapassa a poética numa “ciência da arte”480. Nesta perspetiva é também possível 

encontrar a marcação de uma diferença relativamente à atitude anteriormente descrita 

sobre o contexto português e as suas mitologias da expressão criativa, que de resto 

serão as que posteriormente se concretizam na recusa do seu ensino e partilha de 

saber na SNBA. A construção de um sistema singular da pintura, rigorosamente 

definido nos seus processos de articulação, capaz de reinventar o medium fora dos 

pressupostos estritamente modernistas, e submetê-lo a um saber apofântico é então o 

projeto explicativo do livro.   

 

 
                                                        
478 Idem, p. 30. 
479 Idem, p. 15. 
480 José-Augusto França em Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo». Porto: Edições Galeria Nasoni, 

1988, p. 18, também afasta O Complementarismo em Pintura de uma estética pela exterioridade desta e 

aproxima-o de uma poética pela imanência.   
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O livro, justamente dedicado a José-Augusto França, o amigo de sempre e o 

mais atento crítico ao trabalho de Joaquim Rodrigo, assume declaradamente na 

primeira pessoa e em tom retórico, por vezes não isento de um certo humor ou mesmo 

ingenuidade, uma narrativa que segue o seu percurso biográfico, que se “desenvolve 

há cerca de trinta anos”481, entendido este no sentido estritamente artístico e cingido 

às reflexões sobre a sua experiência da pintura e a estruturação do respetivo 

conhecimento, recusando qualquer observação sobre as contingências do sistema 

artístico institucional. Estabelecer um paralelo com as lições do Universalismo 

Construtivo de Joaquín Torres-García tem pertinência, apesar de todas as diferenças 

analisadas. O sentido assumidamente didático deste insinua-se no texto de Joaquim 

Rodrigo de forma gradual até se tornar mais explícito no seu final quando todo o 

sistema está explicado. A sobreposição de princípios e metodologias que foi 

experimentando ao longo das várias fases da sua obra é organizada como uma 

sucessão que tende a privilegiar as continuidades e desenvolvimentos, sem recusar a 

manifestação dos próprios impasses, que vêm estruturar o sistema, que se revela pleno 

a partir de 1975, com a descoberta dos quatro percursos temporais na construção dos 

signos pela cor e que designou por Génese de 2º grau.  

O Complementarismo em Pintura inicia-se com episódios biográficos 

constituídos por pontuais referências à imprevisível descoberta da pintura por parte de 

um homem de ciências. A dimensão narrativa permite pô-lo em confronto com o 

mundo da pintura modernista e definir uma personagem que funciona como uma 

tábua rasa onde se inscrevem as questões e a sua racionalidade explicativa se torna o 

móbil do desenvolvimento. A interrogação sistemática das categorias formais da 

pintura moderna pode assim seguir um desenvolvimento próprio. Esta parte do texto é 

submetida ao signo da forma (desenho). As questões relacionadas com a divisão 

racional do espaço e as diversas perspetivas até à noção de módulo são explanadas. 

Ao que se segue a substituição da composição como projeção antropomórfica pela 

divisão matemática do espaço da superfície pictórica. A outra parte inicial 

desenvolve-se sob o signo da cor e desde logo é introduzida a sua teoria das quatro 

cores (branco, amarelo, vermelho e preto) específicas das terras férteis e a respetiva 

dimensão universal, no que designa por pintura eterna. A noção de fundo como 

potência é extrapolada através da mistura das quatro cores. A sua relação como 
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sistema prevê a emergência de uma quinta cor, o cinzento e a sua associação à morte. 

Uma óbvia depuração destas questões vem implicar, se não mesmo tornar natural, a 

prática do abstracionismo geométrico. Todavia, no que respeita este domínio, apenas 

as pinturas realizadas a partir de 1959, concretamente Vau, são objeto de uma análise 

mais detalhada. O que pode parecer uma narrativa biográfica funciona apenas como 

um recurso testemunhal, porque é a divisão entre forma e cor que organiza o próprio 

texto e a sua reflexão de modo a estruturar a construção e complexificação dos 

diversos elementos pictóricos. De facto, Joaquim Rodrigo nesta fase final da sua 

abstração atingia uma singularidade com uma complexidade absolutamente inéditas e 

que vêm fechar o modernismo em Portugal quando este parecia definitivamente vago 

e distante. Todavia este tipo de reflexões está afastado das problematizações apenas 

concentradas no processo de descoberta de um sistema da pintura. A passagem para o 

figural ou se se quiser o neofigurativo só é abordada pela integração de um novo valor 

— a memória — à unidade anteriormente atingida pela relação matriz – forma – cor. 

É pelo interior do sistema que as transformações são explicadas, como tal a pintura 

realizada durante a década de 1960 com o seu âmbito de problematização não é 

abordada, apenas as questões cromáticas o poderiam ser, mas essas radicavam 

historicamente num tempo ligeiramente anterior, o de Vau e ano seguinte, pelo que é 

o referido. Nesta rasura que o livro faz das questões semânticas ou outras que 

relacionamos com a relação do signo e do monocromático, a diversidade de regimes 

de signos, o acontecimento, a tradução cultural ou a prática do espaço se pode 

depreender que o sistema estruturalmente formal se ocupa exclusivamente da sua 

articulação (a matéria e as suas funções) e do seu papel no processo geral de 

significação, mas reserva para o domínio semântico uma liberdade absoluta, que por 

isso não é submetida a uma codificação específica. Na margem dos dois domínios 

encontramos a desconstrução da fenomenologia da perceção (denominada por 

complexo olho-memória) ou a reinvenção do medium (ontogénese), precisamente 

porque estes são tangíveis ao sistema da pintura. A memória e a célula nervosa vêm 

proporcionar uma análise da articulação dos neurónios e definir a unidade 

psicossomática da pintura, o que designamos por processo de articulação do signo. 

A partir daqui narrativa concentra-se nos episódios de descoberta de aspetos 

específicos relacionados com a construção do sistema da pintura, denominado por 

ontogénese e que ocupou a reflexão de Joaquim Rodrigo nos últimos seis anos que 

precederam a escrita deste ensaio. É nesta parte que a unidade matriz – forma – cor – 
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memória ganha uma nova complexidade que Joaquim Rodrigo denomina unidade 

cósmica. Os signos visuais e verbais são definidos a partir da metáfora da célula e das 

suas quatro divisões extensíveis à “relacionação psicossomática entre a memória e a 

célula nervosa”482. A génese de 1º grau define a pintura realizada entre 1969 e 1975, 

cuja organização dos signos no plano segue o movimento da esquerda para a direita 

como uma escrita. Os signos são apenas contornados a branco ou preto e no interior 

são preenchidos por uma das quatro cores do sistema cromático. A escolha destas é 

produto de uma tradução operada a partir da memória mas tem de fazer sistema de 

oposição com as que lhe estão próximas. A génese de 2º grau tem lugar em 1975, com 

Paris – Orio, e organizará a sua pintura até 1982. Esta reformulação do sistema é 

então a sua versão mais definitiva, complexa e para a qual a narrativa e as diversas 

reflexões do texto concorrem. Aqui são definidos os quatro percursos de construção 

dos signos que põem em jogo a teoria da cor, o papel do sistema ortogonal da grelha, 

o arbitrário e o sistemático do discurso pictórico. Também os materiais da pintura e os 

seus instrumentos são objetivamente descritos483 bem como a realização da pintura 

Euskalerri-II, 1976484. O processo permite realizar os quatro graus da unidade 

cósmica na pintura. Seguem-se os já referidos aditamentos que definem comentários, 

analisam aspetos particulares como a cor do fundo, refletem sobre as formas (signos) 

isoladas, de um modo geral vêm precisar alguns aspetos relacionados com a forma, a 

cor e a memória. No terceiro aditamento é incluído o programa do curso de pintura 

lecionado na SNBA, a partir de outubro de 1977 e interrompido em junho de 1979.      

 

  

A linearidade cronológica das descobertas que o livro segue — e entenda-se 

esta não como a descrição de circunstâncias mundanas mas de etapas e patamares 

teorizadores — é quebrada por momentos de reflexão mais alargada à generalidade do 

fenómeno artístico. A sua análise é significativa para um entendimento da 

idiossincrasia do pensamento de Joaquim Rodrigo, que é profundamente rigoroso e 

simultaneamente distinto dos quadros convencionais com que a história da arte 

enquadra as realizações artísticas e respetivas reflexões do período em que a sua obra 

                                                        
482 Idem, p. 38. 
483 Idem, p. 42. 
484 Idem, pp. 42 – 48.  
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se realiza. Se um enquadramento modernista é relativamente óbvio para as reflexões 

anteriores à formulação da ontogénese da pintura, a partir desta alguns axiomas base 

sofrem uma significativa reconfiguração que aponta para um quadro de entendimento 

diferente e muito particular, que terá de ser lido como um estado de contínua 

reinvenção do medium. Neste processo são as regras que inventa e fixa como um 

sistema sobre um suporte físico — a tinta vinílica e o platex — que ao integrarem a 

consciência deste suporte são autorreflexivas, mas como não se esgotam nessa 

gramática, nem lhe atribuem uma teleologia, antes inventam (Joaquim Rodrigo diria 

descobrem) novas significações para a sua articulação e as organizam num conjunto 

de convenções sobre o próprio suporte físico. Joaquim Rodrigo designou no “Intento” 

este processo pelo quadro consciente. Trata-se de uma prática que poderíamos 

remeter para o conceito de especificidade do medium, só que agora liberto das 

convenções modernistas, que forjaram uma determinada especificidade para a própria 

especificidade, e lhe deram outra especificidade destinada à nova prática artística. 

Rosalind Krauss afirmou precisamente que “a simples ideia da invenção de um 

medium por um artista e com isso a sua autoria de um conjunto de regras, deixar-nos-

á, sem dúvida, nervosos. Um medium é sobretudo uma linguagem partilhada, 

desenvolvida durante séculos de prática, pelo que nenhuma iniciativa individual, 

seríamos levados a pensar, pode organizar novas fontes de sentido ou alterar os 

estabelecidos”485. Contudo foi essa ousadia que Joaquim Rodrigo levou a cabo, 

precisamente quando, através do seu próprio percurso, experimentou a especificidade 

reflexiva do medium como o seu conteúdo, no quadro das convenções modernistas, e 

através do processo de inferência de aspetos relativos à prática do medium na 

formulação de novas convenções confrontou e redefiniu aquelas a partir destas. As 

novas formulações obrigaram a uma nova conceção de pintura e não ao abandono 

desta, como foi o processo gradualmente generalizado das neovanguardas. Por isso a 

pintura permaneceu como um medium encerrado nas suas eternas convenções, daí 

também essa sua morte. A insistência que Joaquim Rodrigo deu ao método e à sua 

transmissão envolvia a consciência da quebra do “estado momentâneo e frágil de um 

consenso”, referido por Thierry de Duve, e a sua reconstituição de outra forma que 

necessitava de novo consenso — talvez ainda assim o julgasse o próprio Joaquim 

                                                        
485 KRAUSS, Rosalind E. — Perpetual Inventory. p. 51. 
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Rodrigo, no momento em que foi pioneiro desta nova conceção que submete a prática 

do próprio medium a uma contínua reformulação.  

 

 

Assim os conceitos mais gerais são objeto de análise e porventura de 

redefinição na construção do sistema geral. Desde logo, Joaquim Rodrigo afirma que 

“por arte entender-se-á: descobrimento cosmológico. Serve-a o trabalho de 

investigação que tem por objetivo a aquisição e, complementarmente, a formulação de 

novos conhecimentos no domínio filosófico-científico, isto é, no domínio do 

conhecimento geral”486. Esta conceção define um tipo de posicionamento da obra de 

arte modernista com características construtivistas que pode ser aferido a partir das 

relações com o domínio filosófico-científico e com outros aspetos como o 

cosmológico que complexificam e convocam um entendimento mais holístico situado 

numa perspetiva epistemológica. Se a sua componente concretista se pode entroncar 

num conjunto complexo de referências assimiladas explicitamente nas primeiras 

vanguardas históricas, como o racionalismo de Le Corbusier, o neoplasticismo de 

Mondrian ou a teorização de Kandinsky ou, menos explicitamente e noutra fase, de 

Klee na Bauhaus, é sobretudo nos referentes mais contemporâneos, que 

implicitamente a sua teorização desemboca. As reflexões sobre a divisão do espaço 

são especialmente significativas de uma proximidade com os princípios mais 

genéricos do concretismo que então ganhava relevância como herdeiro das anteriores 

pesquisas construtivistas, um pouco por todo o mundo. Se no quadro da reflexão 

modernista o campo das disciplinas constitutivas da arte foi objeto de estudo 

específico e de aprofundamento, de forma análoga ao domínio científico em Joaquim 

Rodrigo a articulação de uma área de conhecimento com outra revela-se muito mais 

próxima de um domínio alegórico que propriamente científico. Todavia talvez mais 

relevante que estas relações com as vanguardas construtivistas e concretistas 

circunscritas a uma fase inicial da sua obra, o que se revela como uma questão 

significativa emergente da sua conceção de arte é que esta não deriva propriamente de 

um plano ontológico mas estabelece prioritariamente uma sistematização de 

convenções a partir de um enquadramento epistemológico. O recurso a princípios 

científicos que fornecem explicações para uma teoria da cor ou servem de modelo à 

                                                        
486 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 25. 
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organização dos signos visuais, por exemplo, integra-se para fundamentar 

racionalmente a sua conceção de arte. Esta transforma-se implicitamente num elo 

entre o conhecimento e a própria ontologia.  

A complementaridade, ao refutar a simples oposição e ao destruir qualquer 

síntese dialética, complexifica o próprio entendimento da obra de arte. O axioma que 

define a complementaridade e citado por Joaquim Rodrigo — ser e ou não-ser487, 

informado por Heraclito, contrariamente ao parmenídeo ser ou não-ser —, implica a 

obra de arte numa relação com outros saberes, como o filosófico ou o científico, 

contrariamente à perspetiva modernista de uma circunscrição desta a um domínio 

específico e ímpar. A conceção que define ao longo de O Complementarismo em 

Pintura não rejeita a especificidade do domínio artístico ou a sua autonomia mas a 

partir do conceito de complementaridade determina um princípio geral de articulação 

da pintura com os outros saberes e as outras linguagens. É então o complementarismo 

que salvaguarda, por um lado, a especificidade da pintura e, por outro, define 

contiguidades entre os seus elementos e os diferentes saberes. O complementarismo 

tem como estrutura base a máxima pitagórica, “o sagrado quaternário nascente e fonte 

da eterna natureza”488, como tal a própria pintura é estruturada a partir de diversas 

complementaridades que pressupõem quatro valores, como a matriz, o desenho, a cor 

e a memória, as quatro cores, as quatro partes de cada signo visual ou os quatro 

percursos constitutivos da ordem cromática. Conforme o próprio Joaquim Rodrigo o 

refere é na tradição pitagórica e no vínculo que o número estrutura que se desenvolve 

o seu sistema. Remontar à anterioridade do pensamento da razão ocidental, fundado 

por Sócrates-Platão, revela-se um projeto idiossincrático que permite reativar a 

complementaridade entre uma teoria do conhecimento e uma ontologia e sobretudo 

efetivar o seu retorno necessariamente como diferença, já que se trata 

necessariamente de um retorno seletivo. A ideia da pintura eterna, manifestada desde 

1965, na referida conversa que deu origem à primeira parte do Complementarismo em 

                                                        
487 Idem, p. 26. Joaquim Rodrigo afirma que “a expressão «e ou» pretende acentuar que o ou não é 

«exclusivo» ou «independente», mas sim complementar”. 
488 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João e SOUSA MACHADO, José — “Joaquim 

Rodrigo o único quadro-tipo possível”. Artes & Leilões. Lisboa. n.º 2 (dezembro de 1989) in LAPA, 

Pedro e ÁVILA, María Jesus — Joaquim Rodrigo. Catálogo raisonné, p. 407. Este verso é 

normalmente atribuído a Xenócrates cf. BURKERT, Walter — Lore and Science in Ancient 

Pythagoreanism. Cambridge: Harvard University Press, 1972, pp. 72 – 73. 
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Pintura, tinha de se sustentar numa revisão de uma outra ordem de pensamento 

radicalmente diferente. Era também aí que a fusão entre um sujeito empírico e o 

sujeito transcendental de conhecimento que anulou a experiência numa razão prévia 

se diluía por completo e que a obsolescência de um pensamento e da sua prática 

artística se poderiam revelar como uma potência transformativa e crítica da exaurida 

teleologia modernista. É também nesta recusa que encontra outro caminho para a 

pintura e a sua ameaça mortal suposta pela industrialização. A revisão que Joaquim 

Rodrigo opera de um passado perdido restitui-lhe, noutro tempo distinto, novas 

possibilidades. A condição fragmentária desse passado torna-o inconclusivo pelo que 

a sua atualização não se reporta a uma simples reposição repetitiva ou a uma mera 

fantasia gratuita, antes atualiza um outro possível no retorno que efetua. 

Independentemente do conhecimento ou não da questão por Joaquim Rodrigo, uma 

sombra benjaminiana das Teses sobre a filosofia da história — concretamente da 

famosa tese VI489 — paira sobre este projeto obstinado de atualização de uma pintura 

eterna e de um pensamento pitagórico revisitado.  

É em Filolaus (c. 470 – 385 a. C.) da Magna Grécia, um importante pensador 

no domínio da filosofia natural, discípulo de Pitágoras, pela tradição matemática, e o 

primeiro a escrever um livro que constituiu a fonte primária para os comentários de 

Aristóteles sobre o pitagorismo490, que podemos encontrar aspetos concomitantes com 

algumas reflexões do Complementarismo em Pintura. Importa esclarecer que só mais 

recentemente este pensador foi considerado como tal, porquanto até aqui questões 

sobre a autenticidade dos seus textos foi dúbia. Na época em que Joaquim Rodrigo 

terá feito as suas investigações neste domínio, este nome estava diluído num conjunto 

de fragmentos, alguns espúrios, que, como refere Walter Burkert, “aquilo que 

Aristóteles atribui aos «pitagóricos» em geral aparece nos relatos doxográficos sob o 

nome de Filolaus”491. Neste sentido a relação que se pretende estabelecer com a 

teorização de Joaquim Rodrigo radica num conjunto de princípios da tradição 

pitagórica, que hoje sabemos ter um corpus de referência mais completo em Filolaus, 

                                                        
489 “Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo «tal como ele foi». Significa 

apoderarmo-nos de uma recordação (Erinnerung) quando ela surge como um clarão num momento de 

perigo”. BENJAMIN, Walter — O Anjo da História. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010, p. 11. 
490 Cf. HUFFMAN, Carl A., “The Pythagorean Tradition” in LONG, A. A. (Ed.) — The Cambridge 

Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 78 – 79.  
491 BURKERT, Walter — Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. p. 66. 
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e na sua aplicação a uma conceção de arte e de pintura. A relação com o pensamento 

pré-socrático torna-se surpreendente e justifica-se não só pelo desejo de remontar a 

uma pintura eterna mas principalmente pela indefinição que o pensamento ocidental 

experimentava neste período entre o pensamento mítico, especulativo e uma teoria do 

conhecimento. O projeto de uma cosmogénese para a obra de arte procurava apagar 

novamente as fronteiras entre estes domínios definidas e estáveis desde Platão e com 

isso conferir à arte um outro sentido que a não remetesse apenas para o sensível e a 

excluísse da participação de uma teoria do conhecimento. Desde o subtítulo do livro 

“contribuição para a ciência da arte” até à ideia da Pintura Certa, o projeto da 

construção de um sistema suscetível de validação a partir das suas premissas 

cientificamente fundamentadas procurou reduzir as margens de aleatoriedade e 

indefinição das poéticas e das estéticas. Em certa medida, o racionalismo da sua 

pintura abstrata da década de 1950 era uma tentativa neste sentido. Agora, para tal, 

tratava-se de delimitar a margem de indefinição dos princípios gerais da arte e dar-

lhes uma configuração nova, precisa e reduzida a um conjunto de elementos bem 

determinados. A afinidade entre a ordenação do universo e a da pintura suposta na 

ideia de uma cosmogénese como teoria de conhecimento e ontologia suscitava 

declaradamente um encontro com o pensamento pré-socrático e concretamente com 

aquele que podia definir uma articulação do caos com os elementos definidos. 

Foi Filolaus que opôs ao pensamento das cosmogonias do século VI a. C. a 

delimitação dos princípios, já que estes eram concebidos como o ilimitado donde tudo 

provinha. Segundo Carl A. Huffman defendeu que “a ordem do mundo tem 

manifestamente elementos que são limites, por exemplo formas e estruturas e que o 

conceito de ordem envolve necessariamente a limitação do ilimitado”492. A introdução 

destes princípios limitadores conferiu-lhes um valor essencial na ordenação do mundo 

a par do ilimitado e aproximou-os de uma primeira distinção e relação entre matéria e 

forma. Também para Jonathan Barnes “o princípio fundamental [de Filolaus], 

expresso no início do seu livro em 276 é que matéria e forma são necessários a 

qualquer análise ou explicação dos fenómenos”493. Também para Joaquim Rodrigo, 

numa fase da sua pintura associada à abstração e ao desenvolvimento da sua teoria da 

cor, ou pelo menos a partir do modo como interpretou em 1976 esta questão, as quatro 

                                                        
492 HUFFMAN, Carl A., “The Pythagorean Tradition”, p. 79. 
493 BARNES, Jonathan — The Presocratic Philosophers. London, New York: Routledge, 1979, p. 305. 
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cores, que são valores únicos, reduzem-se a dois valores: os limites e as cores. Nesta 

oposição é possível desde logo encontrar uma articulação entre o ilimitado da cor 

(vermelho e amarelo) e a função limitadora da não-cor (branco e preto). Continuando 

com a reflexão de Filolaus, uma vez que os limitadores e os ilimitados são diferentes 

eles só podem ser apreendidos juntos por um vínculo que determine a forma 

específica como combinam para criar a ordem do mundo. “Filolaus designa este 

vínculo por um «caber junto» (harmonia), que envolve o último conceito central do 

seu sistema, o número”494, explica Carl A. Huffman,  “utiliza a escala diatónica como 

primeiro exemplo do seu sistema de princípios. Um ilimitado (o contínuo do som) é 

combinado com limitadores (pontos neste contínuo), contudo esta combinatória é 

governada por um encaixe conjunto de acordo com as razões dos números inteiros 

1:2, 2:3, 3:4 que definem os acordes musicais centrais da oitava, quinta e quarta, 

respetivamente, de forma que o resultado não é um conjunto de notas soltas mas a 

escala diatónica”495. Assim ao ilimitado e ao limitador Filolaus juntou um terceiro 

princípio: a harmonia, criada pelo número. Este é tudo o que pode ser conhecido, não 

a natureza em si, mas define a ordem dos princípios e fornece uma explicação para o 

mundo. A relação numérica de 2 + 2 = 4 é a que preside a todo o cosmos. Através 

desta relação o próprio ilimitado pode ser conhecido porquanto é determinado por 

números ou implicado numa relação numérica que permite estruturar e conhecer um 

mundo plural.  

Segundo Jonathan Barnes “é inegável que uma grande quantidade de « 

filosofia do número» dos pitagóricos é um «simbolismo do número» do mais 

desinteressante e tolo”, no entanto, como afirma Aristóteles, eles “foram os primeiros 

a dar-lhes relevo [às matemáticas] num contexto filosófico”496. Se um triângulo pode 

ser determinado por três pontos e um quadrilátero por quatro, estes números 

determinam-nos e em geral as figuras geométricas ou estereométricas são 

determinadas por números e se os seres vivos são figuras esterométricas, logo têm os 

seus números que as definem. Segundo Barnes trata-se das primeiras tentativas de 

explicar o mundo a partir de uma ciência quantitativa e matemática. As formas que 

permitem o reconhecimento das coisas, dos seres, podem ser expressas 

                                                        
494 HUFFMAN, Carl A., “The Pythagorean Tradition”, p. 81. 
495 Ibidem. 
496 BARNES, Jonathan — The Presocratic Philosophers, p. 299. 
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artitmeticamente e “consequentemente as definições aritméticas das substâncias 

podem funcionar como fundações de uma física matemática”497. Para além da noção 

de forma que o pensamento de Filolaus antecipa relativamente a Aristóteles498, existe 

ainda um outro aspeto de particular relevância para a leitura que Joaquim Rodrigo fez 

desta tradição pitagórica, especialmente nas relações com as ciências naturais. A 

cosmogonia de Filolaus inicia-se com um fogo central na terra que articula o ilimitado 

com um limite, o centro. Este fogo central desenha nos ilimitados um sopro, o tempo 

e o vazio. Um paralelo biológico é estabelecido com o embrião humano, que tal como 

o fogo central é quente por natureza, quando nasce respira o ar que o arrefece e 

desenha uma membrana em torno do próprio universo que o delimita. Esta 

componente de uma tradição pitagórica associada à filosofia natural não só se terá 

revelado mais produtiva pela formação científica de Joaquim Rodrigo, mas porque 

ultrapassava uma certa aridez mecanicista, onde algum pitagorismo estritamente 

numérico se comprazia. A superação que a pintura de Joaquim Rodrigo efetuou da 

abstração geométrica pode ser lida nesta perspetiva. Dizia o próprio “mas depois de 

milhares de tentativas no sentido de obter abstratamente a unidade do conjunto 

formal-cromático, por adições (subtrações), por divisões (multiplicações) de valores, 

o quadro não resulta. Mecanicamente, de maneira nenhuma! Alguma coisa falha. (...) 

[F]alta-lhe, que mais não seja, calor, atmosfera, emotividade, vida. Falta-lhe, portanto, 

algo de complexo (...)”499.  Como Jonathan Barnes demonstrou, um dos problemas do 

pitagorismo estritamente numérico reside na geração das coisas a partir dos números, 

o que dificilmente podia explicar como princípios abstratos dão origem a coisas e 

algumas vivas. Esta ontologia abstrata baseava-se em três análises redutivas: 

“Primeiro, os números podem ser reduzidos a alguns princípios básicos. (...) A 

ontologia da aritmética é reduzida ao mínimo. Segundo, a geometria é aritmetizada: 

as verdades da geometria podem ser expressas em termos puramente aritméticos e os 

objetos geométricos podem ser construídos a partir dos números. Este aspeto, 

suponho, prenuncia a descoberta cartesiana da geometria analítica. Finalmente, os 

objetos físicos são reduzidos à geometria”500. Todas as verdades e entidades 

científicas se transformavam numa aritmética que forjava um deserto ontológico, 
                                                        
497 Idem, p. 308. 
498 Idem, p. 311. 
499 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura. p, 29. 
500 BARNES, Jonathan — The Presocratic Philosophers, p. 301. 
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segundo Barnes, capaz de competir com os padrões do puritanismo característico do 

pragmatismo americano. Foi também essa a crítica que as primeiras neovanguardas 

dirigiram aos concretismos modernistas exclusivamente estruturados no número e na 

dependência da geometria deste. O quarto valor que Joaquim Rodrigo vem 

acrescentar à unidade do conjunto formal-cromático da sua pintura abstrata, até aí 

constituída por três valores: a matriz (quadro), a forma e a cor, é designada num 

primeiro momento por vida. “Chamemos então, por hipótese, ao 4º valor — vida (?) 

(ou conjunto de condições para que se verifique a vida)”501, afirmou. Tal como para 

Filolaus e o seu pitagorismo associado à filosofia natural, é a introdução deste valor 

que permite pensar a gestação de um mundo que se não reduza a uma estrita 

aritmética e que, em Rodrigo, vai ter implicações significativas na reconfiguração da 

realidade pictórica. Este 4º valor aplicado à realidade da pintura é a memória “aquela 

dimensão que menos nos ocorre, por estar sempre presente” como o “que acontece na 

pitagórica imagem da permanente (contínua) música interplanetária emitida pelas 

cordas etéreas, a qual, por estar sempre presente, não nos é possível ouvir”502. É com 

estes quatro “valores bem definidos, bem diferenciados e até conjugáveis ou 

combináveis entre si”503 que Joaquim Rodrigo pode abordar a ontogénese da pintura. 

Antes de entrar nesse domínio é determinante analisar a teoria da cor que elabora e se 

integra no entendimento pitagórico com que determinou os valores analisados.  

 

 

Importa referir que, quando Joaquim Rodrigo fala de arte, esta surge como 

uma consequência de uma reflexão específica sobre a pintura, pois que toda a reflexão 

é realizada sobre o medium da pintura. A definição que dá de pintura — “por pintura 

entender-se-á a obra de arte cromaticamente interpretada”504 — não deixa de ser 

complexa, já que se esta é liminarmente definida a partir da sua substância específica. 

No entanto o termo “interpretada” suscita uma reflexão que implica uma teorização, 

que é indubitavelmente particular e produtiva, já que é a partir da teoria da cor e da 

sua distribuição espacial que se realiza a reflexão desenvolvida no curso das várias 

fases da sua obra e constitui tema central dos continuados aditamentos que escreve. 
                                                        
501 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 29. 
502 Idem, p. 30. 
503 Idem, p. 31. 
504 Idem, p. 25. 
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Como explicamos em “Tempo e Inscrição”, “a cor é entendida a partir de duas 

oposições: a cor e a não-cor, como acontecia com o neoplasticismo; e a oposição entre 

os valores de cada um destes grupos, o vermelho e amarelo, as cores mais vibrantes, 

por um lado; e o branco e preto, os limites, por outro. A luz é rejeitada como 

representação através da matéria prima da cor que é o pigmento. Temos portanto a 

assunção plena da cor na sua materialidade”505 e simultaneamente a relação com a luz 

e a obscuridade proporcionada pelos limites que são também suscetíveis de se 

misturar com as cores e assim estabelecer uma gradação. Os antecedentes que 

Joaquim Rodrigo encontrou para esta paleta nas culturas outras e também em fases 

mais remotas da própria cultura ocidental, ou seja, na pintura aborígene australiana, 

que estudou no livro de Karel Kupka, na pintura dos quiocos da Lunda, estudados no 

livro de José Redinha e também no que designou por pintura eterna “a pintura pré-

histórica, certa pintura egípcia, chinesa e japonesa, e uma grande parte da pintura 

grega, etrusca, pré-colombiana, românica catalã, aborígene (...) amazónica” são os 

exemplos onde “apenas existem básica e maximamente 4 «cores» ou valores!” 506 que 

servem de fundamento histórico à sua teoria. Também em Plínio-o-Velho507 encontra 

a mesma ordem, “com quatro cores nada mais (…) pintaram as suas obras imortais os 

mais ilustres pintores, Apeles, Aetión, Melanto e Nicómano”508.  

Para Joaquim Rodrigo estes dados parciais, que não foram produto de uma 

investigação exaustiva capaz de revelar as condicionantes materiais e, mais 

especificamente, químicas que levaram ao uso destes pigmentos no quadro 

epistemológico de cada uma das referidas culturas, bastaram-lhe para conferir 

universalidade ao fenómeno e constituírem-se como prova de uma paleta originária 

para a pintura, alternativa às cores primárias newtonianas consideradas a partir da 

decomposição do espetro luminoso e como tal fenómeno puramente ondulatório e não 

material, que implicava um princípio de representação da cor. (Este aspeto é 

significativo do procedimento alegórico que subjaz a grande parte desta teorização, 

ainda que se sirva de factos científicos). Na refutação da teorização da cor mais 

consentaneamente aceite pelas vanguardas, nomeadamente o neoplasticismo, Joaquim 
                                                        
505 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 69. 
506 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 27. 
507 Numa pintura destruída de 1975, Ateca – Barcelona,  o seu nome é citado. 
508 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 50. 
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Rodrigo contrapunha uma perspetiva materialista da sua conceção. Afirmava que “a 

luz não é matéria-prima propriamente dita que possa ser utilizada como pigmento”509, 

pelo que os quatro valores referidos manifestavam-se na “composição geral elementar 

de «todas» as terras, solos, subsolos, terrenos, e diria até da própria Terra, se não de 

todas as estrelas de todas as galáxias”510. Os componentes em questão são, segundo o 

próprio, a sílica, que é incolor; o calcário, que é branco; a argila, que pode ser mais 

amarela ou mais vermelha em função da hidratação do óxido de ferro e o húmus 

constituído por matéria orgânica, tendencialmente preto pela presença do carbono. 

Joaquim Rodrigo refere a existência de outras cores nas terras, como o azul, mas este 

é basicamente um produto dos cloridratos e como tal não constitui matéria fértil ao 

contrário dos outros componentes. Afirmava que nesta matéria “não há continuidade 

de vida”511. A diferenciação que estabelece entre terras férteis e inférteis é outro 

significativo exemplo da articulação alegórica da sua teoria a partir dos dados 

objetivos fornecidos pela bioquímica.  

A cor reveste-se assim de um entendimento substancialista a que não terá sido 

alheio o estudo sobre a teoria de Herbin512, ainda que as diferenças entre ambas sejam 

notórias. Desta teoria, Joaquim Rodrigo terá fixado, por um lado, a recusa de uma 

perspetiva estritamente newtoniana baseada na decomposição da luz, que se tornava 

modelo não só de explicação da cor como determinação das suas relações com a 

perceção. O seu meio era exclusivamente ótico. “De facto”, como referimos “a cor, 

considerada nesta perspetiva, elidia as condições percetivas em favor de uma 

estrutura, que condicionava o seu entendimento como forma de cognição 

absolutamente desafetada [das contingências] da visualidade, antes definindo de 

forma racionalista as suas condições. Joaquim Rodrigo experimentou esta perspetiva, 

especialmente nas séries, de 1958, Vermelho x Azul  e Diretrizes. No fundo, o 

problema residia uma vez mais no modo da presença com que a significação era 

entendida no campo ótico. A pintura, como desde o impressionismo foi concebida, 

não reproduz a luz mas produz a sua perceção como cor. Querer dar esta pelas suas 

condições formais, como acontece com o neoplasticismo, constitui um ato puramente 
                                                        
509 Idem, p. 27. 
510 Ibidem. 
511 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — “Joaquim 

Rodrigo o único quadro-tipo possível”, p. 407. 
512 Cf. Capítulo I, “arte não-figurativa, não objetiva”.  
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metafísico (a necessidade da presença [a si da consciência]). A perceção da cor não é 

uma simples transposição da sua elementaridade, cognitivamente apreendida, mas da 

própria interação com as substâncias. A teoria de Auguste Herbin, ao sintetizar as 

duas grandes correntes do entendimento da cor no século XIX, (...) já para aí havia 

apontado”513. Assim a elementaridade cromática que propõe com os quatro valores 

integra também estas duas polaridades seguramente aprendidas na síntese de Herbin. 

A cor é entendida como uma substância da matéria que interage com a luz. Na 

definição da substância cromática a partir das terras férteis radica a sua 

elementaridade e na mistura com os limites a sua efetivação como cor.  

Com estes princípios Joaquim Rodrigo construiu uma teoria da cor própria, a 

única realizada em Portugal no século XX, que se afastava também ela do idealismo 

modernista ao propor um novo entendimento que excluía a anterioridade cognitiva ou 

a simples revelação através do claro-escuro, ou ainda qualquer codificação prévia, 

simbólica ou outra, para reconduzir o entendimento da cor a uma síntese materialista. 

A fundamentação desta numa anterioridade pretensamente transversal a muitas 

culturas e a um passado longínquo de forma a instituir um princípio universal veio 

sem dúvida repor um primado essencialista que compromete parcialmente um projeto 

que se pretende materialista. Joaquim Rodrigo fala mesmo numa “unidade 

predeterminada”514, cujo fundamento prático é a própria experiência que dá às suas 

perceções a evidência de uma ordem como anterioridade.  

Outro aspeto relevante é a mecânica das relações que os quatro valores travam 

entre si. A fusão destes valores, independentemente das diferenças de proporções, 

produz uma superfície monocromática sobre a qual são inscritos os diversos signos 

constituídos pela divisão dos quatro valores. Existe assim uma relação de potência e 

atualização que transforma o fundo num não-fundo e a figura numa não-figura, já que 

em termos cromáticos estes dois elementos são plenamente reversíveis um no outro 

ao contrário da simples oposição figura-fundo515. O papel da cor na transformação 

deste par no outro que se lhe opõe é determinante e significativo da flexibilidade do 

sistema e da sua complexidade. A noção de fertilidade da cor invocada por Joaquim 

Rodrigo para o sistema cromático ocorre como uma metáfora associada ao plano 
                                                        
513 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 70. 
514 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 28. 
515 Cf. Capítulo I, “A «total» diversidade na unidade e a unidade na «total» diversidade reencontradas” 
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bioquímico para a ideia de potência que cada valor encerra. Neste sentido, não deixa 

de ser interessante verificar como o recurso à metáfora e a um processo alegórico a 

partir de um nível de conhecimento possibilita a relação com outro, estabelecendo 

uma certa continuidade.       

 

 

Este processo alegórico ao promover a articulação entre diferentes níveis está 

submetido a um regime contra-significante516, que tem no número a sua organização, 

distribuição de funções e de relações entre os signos. Como vimos este signo 

numérico, que é o quatro, não é produto de algo exterior ou anterior com um valor 

simbólico, mas opera dicotomias e complementaridades. Os quatro valores cromáticos 

estruturantes da pintura desdobram-se em quatro outros valores constitutivos das 

áreas das formas positivas, na terminologia de Joaquim Rodrigo517 e que designamos 

por signos. Este processo de desdobramento ocorre a partir da metáfora das terras 

férteis que determina uma possibilidade de vida e esta é reconduzida ao seu elemento 

mínimo, a célula, que, por sua vez, serve de metáfora para a constituição das formas 

positivas (signos) enquanto elementos mínimos da pintura. A introdução do valor 

quatro vem implicar uma análise da célula e da sua estrutura com as respetivas 

subdivisões em membrana da célula, citoplasma, membrana do núcleo e 

nucleoplasma. A partir da analogia com estes quatro aspetos são então estruturadas as 

formas positivas (o signo visual, verbal ou conjunto de signos), enquanto unidade 

mínima da pintura, em quatro áreas cromáticas específicas, um contorno geral, uma 

primeira zona mais ampla, um novo contorno do núcleo e um núcleo. Importa 

ressalvar que nem sempre estes quatro componentes estão presentes. 

 Se a analogia entre a cor fértil e os signos visuais (forma positiva) segue uma 

metáfora radicada no campo semântico da biologia, a sua transposição para o domínio 

percetivo e memorial vem implicar a neurologia. Os signos visuais podem assim 

estabelecer uma continuidade entre o físico e o mental, que designou por unidade 

psicossomática. Para Joaquim Rodrigo, a distribuição operada pelo número quatro 

também se manifesta neste domínio e cita Rémy Perrier, “num ato cerebral, 

compreendendo sensação e volição, sabemos que quatro neurónios pelo menos estão 

                                                        
516 Cf. Capítulo III, “Os regimes de signos”. 
517 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 59. 
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interessados, e o influxo nervoso percorre sucessivamente: 1º um neurónio sensitivo 

periférico; 2º um neurónio sensitivo central; 3º um neurónio motor central; 4º um 

neurónio motor periférico. As conexões dos neurónios entre si são conhecidas pela 

designação de articulações (estas não por continuidade, mas por contiguidade). Os 

neurónios possuem dispositivos através dos quais são postos em relação, por um lado, 

com o exterior, para aí recolherem as impressões (terminações sensitivas), pelo outro, 

com elementos funcionais aos quais transmitem as excitações (terminações 

excitadoras)”518.  

A fundamentação destas abordagens a partir da célula em geral e do neurónio 

supõem diferentes pontos de vista que se opõem e complementam: a sua estrutura 

física com duas membranas um citoplasma e um nucleoplasma, enquanto organismo 

vital; o funcionamento das duas categorias de neurónios que se subdividem. A 

sobreposição destas particularidades e que possibilita a sua relação é a presença de 4 

valores em cada abordagem, ou seja, a relação 2 + 2 = 4, e cremos que é este o móbil 

que permite estabelecer a contiguidade entre aspetos tão distintos. A análise da célula, 

que é considerada o elemento mínimo do cosmos — e o título do capítulo é esse —, 

surge porquanto esta se revela uma forma mínima de organização superior da matéria 

em vida. Ela é o limitador (nos termos do pensamento de Filolaus) mínimo da 

definição de vida. A análise do neurónio, no capítulo dedicado à memória, vem dotar 

este elemento de uma articulação com o ilimitado do mundo, pois que nos termos de 

Filolaus o ilimitado tem de ser sempre complementado com o limitado519. A memória 

como afirma Joaquim Rodrigo “é também aquela dimensão que menos nos ocorre, 

por estar sempre presente. (...) Não é possível viver sem a memória. Não é possível 

pintar abstratamente sem a memória”520. Determinados estes elementos básicos, eles 

são rebatidos na reflexão sobre a pintura (o medium). Através da análise diagramática 

da célula é definida a estrutura base do signo visual com as membranas 

correspondendo a contornos e o nucleoplasma e citoplasma definido áreas de cor. A 

necessidade de contornar sempre de forma fechada os signos advém deste modelo e 

da necessidade intrínseca de diferenciar e articular a forma do e com o ilimitado do 
                                                        
518 Idem, p. 38. 
519 Um dos mais significativos fragmentos de Filolaus afirma “É necessário que tudo quanto existe seja 

limitado ou ilimitado, ou ambas, limitado e ilimitado, mas nunca e só ilimitado” (DK 44 B2), citado 

por HUFFMAN, Carl A., “The Pythagorean Tradition”, p. 79. 
520 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 30. 
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fundo (ou não-fundo). Com a análise mecanicista do funcionamento do neurónio é 

definido o processo de articulação e diferimento do estímulo percetivo, a sua 

transmissão e inscrição, que vem determinar o processo de significação dos signos na 

pintura. É então com elementos básicos que pode ocorrer a ontogénese da pintura. 

 

 

Importa agora considerar o papel do tempo como agente de construção e 

constituição da imagem através da cor, sobretudo a partir da génese de 2º grau, que 

Joaquim Rodrigo considera o modelo mais complexo da sua teoria e que, como 

sabemos, ocorre a partir de 1975. Estabelecendo nova contiguidade a partir de quatro 

valores, cada lado do quadro é considerado um eixo onde se projeta uma ordem do 

tempo, que define uma ordem distributiva da cor para cada camada do signo. Estes 

são livremente dispostos na superfície da pintura através do primeiro percurso, da 

esquerda para a direita, e definidos pela área que corresponde ao citoplasma do 

modelo definido anteriormente pela comparação do signo com o mecanismo celular e 

respetivas quatro áreas constitutivas. No primeiro percurso esta ordem cromática é 

aleatória mas nos três seguintes a ordem inicial resultante é repetida como tal. Cada 

um dos dois movimentos seguintes, de cima para baixo e da direita para a esquerda, 

de preenchimento da cor destina-se a uma área gradualmente interior do signo ou 

grupo de signos definidos no primeiro percurso. Apenas o último percurso, o quarto, 

se reporta ao contorno exterior de cada signo. O recurso a um sistema ortogonal, que 

cobre invisivelmente a superfície da pintura, define a posição relativa de cada signo 

ou grupo à ordem do tempo e consequente preenchimento cromático. Como é livre a 

sua disposição no plano, por vezes, as diferenças em abcissa ou em ordenada podem 

ser milimétricas. O cromatismo está então implicado num valor temporal estruturado 

pelo sistema ortogonal a partir da posição que ocupa no plano. Ao contrário da teoria 

de Herbin, por exemplo, não existe uma codificação prévia dos valores temporais da 

cor, estes são produto de um movimento aleatório e de um sistema abstrato, recusam, 

por isso, qualquer fundamento simbólico como uma anterioridade, antes funcionando 

de forma estrutural. O tempo é então suposto pelas deslocações através da grelha e 

constitui os signos pela cor, como sucessivos movimentos da memória que definem os 

seus estratos, ou seja, a partir das membranas e núcleos de cada signo isolado no 

espaço monocromático, que integra todas as cores como máxima potencialidade. À 
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semelhança do que explicou Aristóteles sobre a cosmogonia de Filolaus: “próximo, o 

fogo central desenha no ilimitado o sopro, o tempo e o vazio”521. 

 

 

Reconstituídos os elementos base da pintura — a forma estruturada a partir do 

modelo da célula, a cor a partir das terras férteis, a sua relação a partir dos quatro 

movimentos definidos pela grelha — é possível encontrar um método de organização 

destes que procede a partir da fórmula 2 + 2 = 4. Apesar de Joaquim Rodrigo insistir 

permanentemente nela ao longo da sua teoria e de a deslocar e preencher com 

múltiplos sentidos de uma forma puramente aditiva, já que parece servir para tudo 

quanto se manifeste, o seu sentido não é nunca unificado num fundamento. Vimos 

como a partir da tradição pitagórica esta relação possibilitava conhecer o próprio 

ilimitado enquanto determinação numérica implicada numa relação com os limites. 

Era esta fórmula que permitia estruturar e conhecer um mundo plural. Ao deslocar-se 

através dos vários elementos constitutivos da pintura, ela procede a uma organização 

por pares complexos. O que a fórmula proporciona é um modelo lógico capaz de 

articular as diferenças: a cor e a não-cor, os contornos e os núcleos das formas, o 

espaço e o tempo. Estes pares de opostos não existem por sua vez isolados, como 

pares dispersos. Relacionam-se uns com os outros para criarem articulações mais 

complexas. A da sobreposição do par cor/não-cor com o controno/núcleo parece 

definir um signo, todavia tal é profundamente insuficiente porque é a sua posição 

relativa a outros signos no espaço-tempo definido pela grelha que permite distribuir 

os referidos elementos. Esta distribuição está relacionada com o posicionamento 

relativo aos outros signos numa cadeia. O sentido formal de cada signo dentro do 

sistema só existe na relação com os outros signos. Não se trata de uma relação em que 

exista para cada signo uma igualdade a si mesmo, mas uma relação em que a 

distribuição da cor pelas várias áreas é possível pela distribuição da cor pelas várias 

áreas de outro signo. Cada par é também ele constituído pelo sistema articulatório que 

o relaciona com outro. Neste sentido esta fórmula opera sobretudo como um modelo 

estrutural de organização da linguagem pictórica. À semelhança do pensamento 

estruturalista as oposições binárias são constitutivas de uma metodologia analítica 

prévia a qualquer campo do saber porque operam com o primado da linguagem e a 

                                                        
521 Citado por HUFFMAN, Carl A., “The Pythagorean Tradition”, p. 82. 
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sua articulação inerente a qualquer saber. Ora Joaquim Rodrigo está empenhado em 

descrever o sistema da pintura como uma linguagem que permita a qualquer sujeito 

pintar o que quiser. A insistência no método é a insistência numa linguagem e a 

fórmula pitagórica, apesar de algumas explicações menos claras e de uma contínua 

remissão para uma arché no discurso do próprio ela nada tem de cabalístico, mas 

aproxima-se de um método estruturalista. Como sabemos também um dos problemas 

do estruturalismo residiu numa ahistoricidade, uma vez que as estruturas são 

suscetíveis de desvelamento e estão dadas previamente a qualquer realização. Foi 

talvez por isso que Joaquim Rodrigo  posicionou a sua pintura num plano da pintura 

eterna.    

 

 

A par destas referências à tradição pitagórica são várias as de natureza 

científica que têm lugar na atualização de um pensamento que procura remontar a 

uma tradição anterior à separação racional do conhecimento relativa aos outros 

discursos iniciada com Platão. Não existe nunca no curso do texto ou das afirmações 

de Joaquim Rodrigo qualquer desmentido ou crítica ao pensamento racional, pelo 

contrário este é reiterado inúmeras vezes, o seu trabalho na década de 1950 é um 

expoente racionalista e numa entrevista de 1989 chega mesmo a dizer “eu não sou 

nada platónico. Sou uma pessoa de formação científica, um positivista”522. Assim, os 

diferentes dados de natureza científica funcionam como fundamentações da reflexão 

que realiza sobre os valores pictóricos, tomados independentemente, que organizam a 

pintura e são articulados na teoria. Estas referências, mais ou menos científicas, 

pretendem sobretudo compatibilizar a conceção de cada elemento pictórico do seu 

sistema com um conhecimento científico e torná-lo explicável racionalmente. Tal 

permitiria reforçar a natureza universalista do seu método pictórico de uma forma 

científica. Era, em certa medida, a continuação e desenvolvimento da ideia de 

Kandinsky na Bauhaus que afirmava, segundo Joaquim Rodrigo, “que nos 

aproximamos da época em que o pintor se orgulhará de explicar as suas obras 

analisando a sua construção e em que criar será uma operação consciente”523. O 

                                                        
522 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — “Joaquim 

Rodrigo o único quadro-tipo possível”, p. 408. 
523 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 74. 
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projeto do quadro consciente implicava uma relação estruturada entre a sua realidade 

objetiva e a subjetividade da teoria, que formulou da seguinte maneira: “a teoria 

sintetiza-se no quadro e, complementarmente, o quadro permite analisar a teoria”524. 

Como afirmámos em “Tempo e Inscrição”, “nesse sentido pôde considerar a 

prática da pintura como o exercício de um método sujeito a uma validação apofântica, 

ou seja, poderia existir uma pintura certa, que respeitasse o encadeamento dos 

princípios cromáticos e uma pintura errada, que não fosse produzida a partir do 

método que descobriu, como, por exemplo, todas as suas fases anteriores” 525. Com 

estes fundamentos o método tornar-se-ia científico e a insistência continuada no papel 

da validação deixou em aberto, no quadro dos discursos artísticos, nomeadamente 

críticos e historiográficos, pressupostos que significariam não só a realização mirífica 

da teleologia modernista como a sua superação através da resolução de todas as 

complexidades e problemas que permanentemente constituíram e constituem a própria 

história da arte, numa transhistoricidade absoluta. Chegou mesmo a pressupor que 

resolvera “o Grande Problema cujo desconhecimento tem feito a angústia de 

milénios”526. Só uma declarada ingenuidade poderia acalentar tal projeto ou, como 

parece mais correto pensar-se, um misto de ingenuidade e autoironia com que encarou 

estas questões. O próprio confessou sobre a redação do Complementarismo em 

Pintura: “É claro que até me diverti. Foi um pouco a brincar, não se pode falar destas 

coisas muito a sério...”527. Muitas das afirmações mais dogmáticas de Joaquim Rodigo 

vão nesse sentido, e se complementarmente consideradas — como o próprio não 

deixaria de o fazer —, tal poderá ser atribuído à componente positivista do quadro 

histórico da sua formação académica, na década de 1930. No entanto qualquer projeto 

científico, entendido de forma não positivista, está longe da resolução definitiva de 

uma questão do conhecimento, suscitando sobre ela novas questões e metodologias de 

análise. As hipóteses e conclusões por mais inusitadas que pareçam estão 

permanentemente a ser testadas. O quadro permite analisar a teoria. De resto, as 

contínuas alterações e aditamentos sucessivos ao método revelam algo não menos 

                                                        
524 Idem, p. 73. 
525 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 71. 
526 RODRIGO, Joaquim — Pintar Certo. Lisboa: Edições Salamandra, 1995, p. 7 
527 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — “Joaquim 

Rodrigo o único quadro-tipo possível”, p. 405. 
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científico, mas seguramente pouco positivista. É possível que esta sobreposição tenha 

criado a ambiguidade sobre o próprio sentido da sua contribuição para a ciência da 

arte.  

O aleatório, enquanto ponto de partida do método, constitui um aspeto de 

relevância maior. Revela-se com o desenho dos signos sobre a superfície 

monocromática e também através da distribuição da cor, dentro dos quatro valores, no 

primeiro percurso que dispõe os signos no plano seguindo uma ordem da esquerda 

para a direita, como se se tratasse de uma escrita que define os primeiros traços 

mnésicos de um conjunto de singularidades. Por essa razão estes signos estão 

implicados na vida do sujeito e não podiam ser objeto de qualquer prescrição. O lugar 

desta é o método que constitui uma formalização dos elementos estruturais, que se 

relacionam com os traços do vivido, logo aquele tem de integrar o aleatório como 

ponto de partida para salvaguardar a autonomia e relação de ambos os domínios. É 

também a aleatoriedade ao implicar o método como formalização e efetuação que no 

curso das sucessivas realizações produz alterações e consequentemente revisões e 

reestruturações, quando não mesmo ruturas, do próprio método. Algo muito 

semelhante à relação entre uma língua e a fala, ou seja, a primeira só existe como um 

conjunto de regras formalizadas a partir da prática da segunda. Mais adiante veremos 

como existe uma profunda semelhança entre a teoria de Joaquim Rodrigo e a 

formalização de uma língua.  

O continuado recurso a uma pretensa universalidade dos princípios que 

enformam o método possibilitam a validação apofântica da pintura, o que tanto 

surpreende qualquer recetor no mundo contemporâneo, em que o entendimento da sua 

prática é definido como uma pura subjetividade, ainda que determinadas convenções 

fundadas em consensos estáveis sejam por vezes recalcadas. A tentativa desesperada 

de Joaquim Rodrigo construir um método para a pintura tal como uma ciência prende-

se com o facto do seu sistema implicar uma resposta ao arbitrário de muitas das 

convenções da própria pintura. Se o modernismo de matriz concretista permitiu uma 

análise detalhada e autorreflexiva da própria pintura e com isso construiu um sistema 

autojustificado, o interesse de Joaquim Rodrigo foi obviamente nessa direção. 

Passados vários anos da sua prática o problema que emergiu foi o da relação da 

pintura com a vida. Um sistema apenas assente na especificidade da pintura sem 

considerar articulação com os vividos, tal como o modernismo mais idealista o 

entendeu, tinha de ser reconfigurado. Se esse é o seu grande empreendimento depois 
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de “1960” e a partir daí a relação do sistema pictórico com o aleatório veio tornar 

possível essa articulação, a redefinição do medium e das suas convenções de forma a 

salvaguardar a autonomia deste implicou uma aturada revisão daquelas. A ciência é 

convocada para o domínio da teorização sobre a arte na medida em que esta 

experimenta alguns fundamentos daquela, sustentados por um conhecimento 

experimental, que lhe dão uma outra possibilidade de universalidade. A necessidade 

de alicerçar cientificamente os novos princípios que foi propondo para o medium é 

sintomática da necessidade de constituição de novas e fortes razões para os consensos 

a gerar sobre as novas características que propôs para o medium da pintura. Como 

vimos528 a definição de um medium passa necessariamente pela abrangência dos 

consensos sobre a sua estrutura recursiva. A fundamentação científica destes novos 

pressupostos colocava a possibilidade de uma universalidade anterior aos consensos, 

que assim podiam abandonar o arbitrário em que estavam fundados e que desde o 

princípio da sua pintura tanto o preocupou. Também a reclamação de um papel da arte 

no domínio epistemológico, que sempre o preocupou, reforçava esta proximidade. A 

citação da interrogação de Constable, em Pintar Certo, sobre a relação da pintura com 

o estudo das leis da natureza e que inquiria o porquê da pintura não ser considerada 

uma experiência da filosofia natural, trazia o desejo desta relação epistemológica para 

um tempo menos remoto, ou melhor, sustentava no curso da história o paradigma da 

relação entre arte e ciência. No entanto o sistema teórico de Joaquim Rodrigo opera 

por contiguidades e analogias para relacionar os diversos domínios ou mesmo 

parcialidades científicas convocadas, o que em si é pouco científico e remete para um 

pensamento estético. Todavia o resultado não deixa de ser relevante precisamente 

para um paradigma que no curso do século XX se desenvolveu e que foi o da relação 

entre arte e ciência. 

A separação destes dois domínios remonta à idade da representação, em que a 

analogia foi substituída pela análise e o alegórico se viu confinado ao pensamento 

estético. Foram sobretudo as conceções mecanicistas da ciência que a partir dessa 

época afirmaram o princípio científico como um saber irredutível ao domínio 

alegórico. Algumas referências da teorização de Joaquim Rodrigo e sobretudo o seu 

modelo reflexivo, remontam a Paracelso529, também referenciado em Lisboa – 

                                                        
528 Cf. Capítulo III, “A reinvenção do medium”. 
529 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 37. 
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Londres – Paris – Madrid, 1973, e ao pensamento pré-socrático, anterior à separação 

entre saber científico e especulativo, pelo que procurou uma via oposta a essa 

irredutibilidade. A complementaridade, que desestabiliza os conceitos científicos, 

sobretudo porque os precede como princípio e lhes é extrínseca, vem operar como um 

discurso estético que implica o saber científico numa analítica dos elementos da 

pintura e torna possível interrogar e redefinir as suas próprias convenções. A 

introdução de dados do conhecimento científico na formulação do sistema 

constitutivo da própria pintura — do medium —, torna assim indiferenciada a 

especificidade dos objetos de conhecimento científico ou das estruturas da pintura 

pensadas dentro de uma essencialidade ahistórica e fora dos quadros dos saberes. A 

pintura pode assim manifestar-se como um processo ou mesmo sistema que apresenta 

continuidades com os objetos de conhecimento científico num determinado quadro 

epistemológico, o que terá certamente contribuído para a introdução precipitada da 

sua validação apofântica, já que as referidas continuidades não implicam uma 

assimilação integral da subjetividade por um contexto científico, nem um discurso 

científico fora de um entendimento positivista está absolutamente circunscrito a esse 

tipo de validação.  

O que se torna interessante com a recorrente convocação de conhecimentos 

científicos para a definição, ou pelo menos, justificação das teses de O 

Complementarismo em Pintura é que estabelecem um plano de articulação com as 

convenções mais estruturantes da pintura para as redefinir fora da sua estrita 

subjetividade e as pensar enquanto objeto inteligível e simultaneamente sensível, 

contribuindo para a realização do quadro consciente. A pintura é pensada a partir da 

cor que define a sua substancialidade e esta implicada cientificamente na sua 

caraterização e a partir da qual é estruturado um sistema à semelhança de uma 

gramática. Uma vez construída, ela é transmissível, como um conjunto de regras 

suscetíveis de aprendizagem e geração de uma pluralidade de discursos, pelo que se 

revela como um método. A sua universalidade, ao contrário da fundamentação para 

tal de alguma tradição modernista, advém da sua transmissibilidade e ampla 

versatilidade para as mais variadas pragmáticas discursivas, tal como uma língua. A 

diversidade semântica ou de processos de significação, as diferentes qualidades 

visuais estão diretamente relacionadas “com o domínio do método e [o seu] 
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desempenho, como para um falante de uma qualquer língua”530. Para Joaquim 

Rodrigo “visualmente o quadro agrada ou não. Estruturalmente o quadro está certo ou 

não”531. 

 

 

Será oportuno relacionar esta proposta universalista de um método com a 

questão, cara às vanguardas e neovanguardas artísticas, da relação entre arte e vida e 

que teve uma relevante atualização, na época em que Joaquim Rodrigo escreveu O 

Complementarismo em Pintura, com a declaração todo o homem é um artista de 

Joseph Beuys. Esta máxima, que remonta à poesia é feita por todos de Lautréamont, 

procurava acordar uma liberdade radical no sujeito cuja consciência devolveria um 

estado de fusão entre vida e arte. Num contexto do capitalismo avançado, que 

desagregou as estruturas constitutivas do sujeito e onde o espetáculo532 penetrou todas 

as esferas da própria vida a reclamação de Joseph Beuys arrisca-se a ser entendida 

como uma reificação entre outras que este fez dos mitos românticos da cultura 

germânica. O problema que um princípio de participação e acesso universais à 

produção artística e à fusão desta com a vida suscitam num quadro económico-

cultural do capitalismo tardio, como aquele que nesta época se manifestava já com 

ampla extensão, confronta-se com um processo que Benjamin Buchloh descreve 

como o da inversão da radicalidade estética utópica no seu oposto, “a condição de 

uma entropia estética universal”533, que integrou na produção cultural os próprios 

princípios da cultura de consumo do capitalismo tardio534. Pelo que o papel deste 

paradigma romântico universalista fundado numa crença da livre expressão, que 

algumas neovanguardas perpetuaram (o afastamento de Joaquim Rodrigo destas está 

também implicado na questão), se transformou num processo generalizado de 
                                                        
530 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 73. 
531 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 73. 
532 Utilizo aqui o termo espetáculo com o sentido que Guy Débord lhe atribuiu em La Société du 

Spectacle. Paris: Gallimard, 1992, pp. 3 – 4, nomeadamente “O espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre as pessoas, mediada pelas imagens”. 
533 BUCHLOH, Buchloh — “Que faire?” in Texte zur Kunst, nº 81, março de 2011, p. 149. 
534 O outro princípio que Benjamin Buchloh refere e que neste processo de inversão também sofre uma 

reversão catastrófica é o da destituição das competências artísticas proposta pela obra de Marcel 

Duchamp.  
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destituição das competências inerentes ao fazer artístico e numa total imersão do 

sujeito na subjetividade do consumo. Se a tão importante questão que hoje Benjamin 

Buchloh levanta sobre “como é que os critérios de juízo podem ser reinstituídos e, se 

sim, com que registos da experiência e construção subjetiva e social se poderão 

articular”535, uma eventual resposta parece-nos ter sido antecipada de forma peculiar 

por Joaquim Rodrigo. Importa compreender que esta não é determinada por um 

posicionamento reacionário, mas precisamente por uma necessidade de responder ao 

paradigma moderno da própria radicalidade estética e do seu desejo de livre 

acessibilidade e de o reenquadrar, salvaguardando uma articulação entre as 

competências artísticas e um projeto de construção subjetiva e eventualmente social. 

A questão do método e da sua aprendizagem torna bem claro o seu posicionamento. 

Para Joaquim Rodrigo a prática artística é uma questão de conhecimento cujo 

desempenho não supõe qualquer talento especial, no entanto na posse do método o 

acesso à prática artística torna-se possível a todos quantos o dominem, não por um ato 

espontâneo mas pelo conhecimento, ainda que os resultados variem com a 

consistência discursiva de cada um e a sua inventividade. Entre esta perspetiva e a do 

paradigma romântico atualizado por algumas neovanguardas radica uma diferença, 

onde “dois entendimentos distintos que atravessaram a modernidade [se manifestam], 

sendo que para um o sujeito é encenado como portador de uma originalidade a revelar 

e para o outro, onde se incluirá Joaquim Rodrigo, este é um efeito produzido pelas 

efetuações de um conhecimento dinâmico”536, tal como havíamos referido. 

Entre 1977 e 1979 Joaquim Rodrigo pôde concretizar este projeto através de 

um curso que lecionou na SNBA. Tratou-se de uma oportunidade fundamental para 

experimentar os resultados da transmissão e aprendizagem por outros do seu método. 

A sua dedicação foi de tal maneira intensa que as obras que realizou nesses anos 

foram escassas e preteridas em favor da atenção ao ensino e seus resultados. O curso 

foi subitamente interrompido pelo Conselho Técnico e Diretivo da própria SNBA. Os 

motivos invocados por Rocha de Sousa e expostos publicamente no Diário de Lisboa, 

em resposta à defesa de José-Augusto França, centram-se na defesa da liberdade 

criativa de cada aluno fora de qualquer gramática prévia, atualizando assim um 

                                                        
535 Idem, p. 149. 
536 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, p. 73. 
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entendimento romântico do próprio ensino, sustentado na “liberdade individual de 

procura expressiva” e “aventura para descobrir como se aprende (...) todas as entradas 

desbraváveis pelo nosso engenho” 537. O ensino do método de Joaquim Rodrigo terá 

sido entendido como lesivo da liberdade individual. Esta posição, embora referisse os 

exemplos de Klee e de Itten “com a sua ciência e a sua poética”, considerava que 

ainda assim a liberdade expressiva no ensino destes estava salvaguardada, o que não 

ocorria com o projeto de Joaquim Rodrigo. Esta distinção parece-nos dúbia, na 

medida em que as metodologias não são idênticas, umas são parciais outras totais 

relativamente aos elementos constitutivos e à sua elaboração como obra de arte. O 

ensino da Bauhaus implicava um elevado grau de formalização e sistematização dos 

elementos plásticos num corpus transmissível, pelo que a estrutura de uma academia 

estava presente ainda que dissociada dos princípios retrógrados que o seu conceito 

convocava sobretudo num contexto tão débil como o português e a sua modernidade, 

que destas instituições apenas conhecia a versão reacionária. No juízo de Rocha de 

Sousa qualquer forma de ensino moderna deveria privilegiar a expressão de uma 

interioridade por manifestar, no entanto e independentemente do paradigma em que 

tal juízo se possa filiar, os projetos modernistas como o da Bauhaus e muitas outras 

academias modernistas de entendimento construtivista afastavam-se declaradamente 

dessa crença na originalidade natural e prescreviam amplos enunciados 

fundamentados em axiomas definidos pelos professores como se de um saber 

científico se tratasse e que os alunos assimilavam para o exercício da sua prática. O 

entendimento da liberdade do aluno era assim remetido para o ato de escolha e 

interesse voluntário na aprendizagem de um corpus de saber, como se de uma ciência 

se tratasse. A expressão criativa seria sempre, como na Bauhaus ou com o ensino de 

Torres-García em Montevideo, o resultado da prática do saber adquirido. O episódio 

da expulsão de Joaquim Rodrigo da SNBA põe em relevo conceções distintas do 

trabalho artístico e consequentemente do seu ensino. Num país que teve uma relação 

traumática com o modernismo e sempre recalcada, mesmo em nome da liberdade 

criativa, o entendimento de um projeto como o de Joaquim Rodrigo dificilmente 

poderia ser tolerado. Com essa atitude uma vez mais se inviabilizou uma 

manifestação modernista no ensino, mesmo que ela fosse relativamente tardia aos 

                                                        
537 SOUSA, Rocha de — “O folhetim artístico de Joaquim Rodrigo”. Diário de Lisboa. Lisboa. 20 de 

junho de 1979. 
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seus pares, e que traria particularidades eventualmente relevantes a um contexto em 

que o ensino geralmente desadequado se limitava a descartar os velhos modelos 

“académicos” sem os substituir por uma diversidade de novos princípios e atitudes 

que não tinha também para propor, senão essa crença romântica numa originalidade 

ex nihilo. Sem dúvida “uma mediocridade que se repete e nenhuma salvação alegra no 

horizonte das reformas possíveis” 538, afirmou José-Augusto França em defesa do 

projeto de ensino de Joaquim Rodrigo. Outro aspeto assola este diferendo e que se 

reporta à utopia estrutural que Joaquim Rodrigo confere à sua pintura ao considerá-la 

como uma linguagem que deve ser aprendida e transmitida para posteriores 

utilizações individuais. A ênfase no sistema que assim e tal como uma língua, pré-

existe a um sujeito específico, supõe que o papel deste é o de ser pintado pela pintura, 

ou como diria um linguista estruturalista, ser falado pela linguagem. A atualização 

que cada performance supõe é que torna a pintura e o seu método vivos e seria a sua 

prática continuada que lhe dariam diversidade e transformação. A radicalidade 

utópica desta perspetiva dificilmente seria enquadrada como uma experiência 

voluntária e plausível de resultados significativos, por parte de um entendimento de 

tradição humanista para o qual o sujeito e a sua criatividade centrados um no outro 

apreendem o mundo e produzem uma única obra a partir necessariamente do vazio.  

 

 

 

O imemorial e as pinturas certas 

 

Se a teorização proposta em O Complementarismo em Pintura deveria 

conduzir a uma estabilização do sistema pictórico de Joaquim Rodrigo tal não veio a 

ocorrer. O livro foi escrito em novembro de 1976 e centra-se na teorização 

correspondente à pintura realizada a partir dos quatro percursos. Assume um caráter 

retrospetivo sobre a própria obra no sentido em que traça uma narrativa que tem por 

finalidade apresentar ordenadamente as descobertas sobre os diferentes elementos da 

pintura, pelo que a sua organização, em última instância, nada tem de biográfico, 

antes se divide numa analítica dos elementos da pintura e que dá lugar à construção 

                                                        
538 FRANÇA, José-Augusto — “Folhetim artístico. Joaquim Rodrigo e os seus alunos”. Diário de 

Lisboa. Lisboa. 7 de junho de 1979, pp. 3-4. 
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do sistema e seu aperfeiçoamento. Como o livro só foi publicado em 1982 vários 

aditamentos foram sendo acrescentados manifestando uma relativa instabilidade do 

sistema sempre reclamado exato. O aditamento I, logo em dezembro; em outubro de 

1977 surge o aditamento II, onde são enunciadas algumas alterações e precisões 

relativas aos quatro percursos da cor; o aditamento III, que sintetiza os princípios do 

curso na SNBA e algumas pequenas alterações ao sistema oriundas dos 

“ensinamentos aprendidos com os alunos ou por estes exigidos”539, bem como novas 

considerações gerais, data de 5 de outubro de 1979; e o aditamento IV, de 4 de janeiro 

de 1981, vem introduzir novas reflexões sobre a ontogénese e a representação de M1 e 

de M das formas positivas (signos visuais). No entanto, a 28 de outubro de 1982, 

Joaquim Rodrigo redige novo aditamento e em 18 de janeiro de 1984 um outro 

aditamento que vem alterar profundamente o seu sistema. A 24 de Julho de 1988 novo 

aditamento surge, com a função de precisar a substituição do cinzento. Publica-os no 

livro de José-Augusto França Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo», de 1988 e 

posteriormente numa publicação sua intitulada Pintar Certo de 1995, onde o 

aditamento de 1984 é reescrito. Se como já referimos estes aditamentos sucessivos 

revelam um estado de contínua reelaboração da teoria, o aditamento de 1984, que 

define as pinturas certas, vem alterar substancialmente a própria conceção do espaço 

pictórico. Curioso será o facto de Joaquim Rodrigo ter, por um lado, dado apenas nota 

de uma tão profunda alteração da espacialidade da sua pintura através de um simples 

aditamento; por outro, extraído uma conclusão tão definitiva e absoluta da nova 

conceção como o único quadro-tipo possível. Assim, à medida que a teorização se 

manifesta — a partir de 1976 — a instabilidade do sistema tende a crescer através dos 

aditamentos e das suas contínuas reformulações, o que não é menos revelador de uma 

dialética crescente entre a teoria e a prática da pintura que experimenta o método e o 

altera num processo dinâmico. Curiosamente realiza a primeira pintura certa em 

dezembro de 1982 — Vau – Praia — precisamente quando publica O 

Complementarismo em Pintura, o que veio desde logo sublinhar uma dissonância 

sintomática de uma crescente instabilidade. Um declarado estado de permanente 

reinvenção do próprio medium da pintura torna-se manifesto.   

A alteração profunda que a teorização das pinturas certas vem introduzir não 

supõe uma continuidade e um desenvolvimento das pinturas realizadas entre 1980 e 

                                                        
539 RODRIGO, Joaquim — O Complementarismo em Pintura, p. 82. 



 366 

1982. A conceção subjacente à teorização anterior reporta-se, segundo Joaquim 

Rodrigo, a um entendimento planimétrico da pintura, ou seja, aquele herdado da 

problematização modernista da destruição da hierarquia da relação entre figura e 

fundo. No entanto, nesta data, Joaquim Rodrigo, concluía que a estrutura quaternária 

implicava “uma pintura telemétrica (que creio minimamente quadrimensional), isto é, 

uma pintura em profundidade na sua aparência. Para tal efeito algumas das cores terão 

de ser mais ou menos destruídas e correlacionadas, de modo a dar-nos a ilusão das 

distâncias”540. A sua pintura podia reclamar um espaço ilusionista, que desde 1952 

fora sendo sistematicamente destruído e que com a emergência do figural, desde 

1961, também havia sido refutado, uma vez que se articulava com o monocromático. 

Com a definitiva superação do processo teleológico da pintura modernista, que o 

monocromático e a grelha implicavam e com a integração na pintura de outras 

tecnologias da imagem para as quais essas questões não eram significativas, como 

ocorreu nomeadamente com a fotografia na pop art, os caminhos da pintura 

complexificaram-se. No início da década de 1980, o panorama da pintura tinha-se 

alterado profundamente e a par de uma exploração de novas significações na relação 

desta com a imagética produzida por outros media, consignando a pintura a uma 

analítica das formas coletivas da produção, apresentava reposicionamentos 

profundamente conservadores que retomavam pura e simplesmente situações 

históricas anteriores através de simulacros. É pouco provável que este quadro de 

tensões tivesse ainda uma pertinência direta para o discurso de Joaquim Rodrigo, com 

setenta e dois anos de idade e um processo de revisão radical do medium da pintura 

empreendido há muito e que sofria agora nova revisão. No entanto não deixa de ser 

significativo que simultaneamente à situação sumariada a pintura e a teoria de 

Joaquim Rodrigo se afastem do axioma modernista da bidimensionalidade pictórica 

ou, como definia o próprio, da realidade planimétrica. Tal como sucedera em 1960 

com as neovanguardas emergentes ou dez anos depois com os seus desenvolvimentos 

o posicionamento de Rodrigo recusa qualquer conservadorismo e distancia-se das 

soluções críticas daquelas promovendo uma nova reorganização da pintura. O seu 

traço de pertinência residirá na aparente exterioridade que institui na dialética 

referida. A irredutibilidade óbvia das pinturas certas a um simulacro de um qualquer 

                                                        
540 “Aditamentos de Joaquim Rodrigo ao seu estudo” in FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo 

ou o «Pintar Certo». Porto: Edições Galeria Nasoni, 1988, p. 77. 
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expressionismo, como foi corrente no mundo ocidental nesses anos, ou a uma 

analítica da produção da imagem, como acontecia com Gerhard Richter ou Sigmar 

Polke, remete-as para essa exterioridade. De resto, é essa exterioridade que procurou 

desde 1965, quando declarou541 que apenas lhe interessava a pintura eterna. As 

pinturas certas são por isso uma nova manifestação deste paradigma, que convoca 

uma declarada obsolescência como possibilidade de revisão da pintura e atualização.     

Através de uma revisão da pintura eterna, Joaquim Rodrigo encontrava agora 

uma tendência generalizada para articular a relação figura-fundo, afirmava que “uma 

pintura não pode ser senão planimétrica e, evidentemente nós sentimos a necessidade 

de a observar, como tudo o resto, de uma forma telemétrica, em profundidade”542. A 

relevância da matriz empirista do eixo figura/fundo parece sobrepor-se ao eixo oposto 

da não-figura/não-fundo, e o exemplo que dá parece ser significativo daquele: 

“quando olha para mim, vê-me em relação ao que está por detrás e não num simples 

plano”543. No entanto se tal poderia fazer pensar num retorno ao ilusionismo 

naturalista, isso não acontece porquanto a solução encontrada reside na distribuição 

da cor e as relações que estas passam a estabelecer não correspondem em termos 

puramente óticos à mimese de uma profundidade espacial, ou seja, os fundos são 

sempre mais claros do que as áreas maiores das figuras, que são pretas ou vermelho 

escuro e pontualmente brancas. Como adiante veremos a cor do fundo continua a ser 

constituída pela mistura de todas as outras e estas que preenchem as figuras mais não 

são que a sua divisão, logo a questão não se altera tão substancialmente como possa 

parecer inicialmente. A questão que emerge é a da articulação direta entre as áreas 

cromáticas da figura e do fundo, o que nas anteriores pinturas estava separado pela 

“membrana” que envolvia os signos. A solução que encontrou, ao contrário da 

perspetiva renascentista, que implicava um dispositivo ilusionista para simular a 

perceção naturalista, construiu um sistema sintético e estrutural de oposições e 

sobreposição de planos através da cor. A sua pesquisa foi a de encontrar “uma relação 

entre estas distintas realidades através de uma pintura que designou como telemétrica. 

Nesta tornam-se determinantes as relações de escala e o cromatismo que a partir das 
                                                        
541 Conversa gravada com José-Augusto França, Fernando Azevedo, José Blanc de Portugal et al., 

Espólio de Joaquim Rodrigo, Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado. 
542 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — “Joaquim 

Rodrigo o único quadro-tipo possível”, p. 407. 
543 Ibidem. 
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quatro cores, modificadas de forma a evitar os contrastes máximos, as correlaciona 

numa continuidade capaz de devolver contrastes provocados pela sobreposição de 

espaços. O desenho recusa qualquer ilusionismo e afirma a realidade planimétrica 

pela sua distribuição, embora as relações de escala suscitem profundidades diversas 

que, contrariam qualquer ordem naturalista centrada num ponto de vista 

privilegiado”544.  

Importa então analisar quais os procedimentos que o novo sistema comporta. 

É, sem dúvida, um sistema mais simples que o anterior e como o próprio afirmava “o 

resultado final, considero-o insuperável de economia, equilíbrio formal e cromático, 

contraste, claro-escuro ou legibilidade e harmonia (...)”545.  As anteriores formas 

positivas, que designamos por signos visuais, e a superfície monocromática, enquanto 

não-fundo e mistura de todas as cores, são substituídos por uma outra lógica fundada 

na distribuição da cor por áreas de grandeza escalonadas. O fundo — podemos 

designá-lo como tal porque está diretamente articulado com a figura, o que não 

acontecia anteriormente, — é o resultado da mistura das quatro cores, mas “o grau de 

claro-escuro da mistura não poderá ser mais escuro do que o encarnado corrigido 

[misturado com o preto e com o branco]”546, daí a sua proximidade com o amarelo. 

Segue-se o desenho sobre este fundo realizado a carvão com o quadro invertido de 

forma a dificultar o traço que se relaciona com a memória de perceções visuais 

relativas a situações narrativas. O preenchimento das áreas definidas pelo desenho 

deverá então escalonar-se de forma decrescente, sendo que o fundo é preenchido com 

a cor já referida e que se aproxima do amarelo. As formas maiores recebem o preto; 

as de área imediatamente inferior, o encarnado corrigido, equidistante do fundo e do 

preto; as seguintes, o branco corrigido, equidistante do fundo e do branco e quando 

existirem ainda formas menores, tem lugar o cinzento obtido pela mistura do branco 

corrigido com o preto. Assim o papel de cada cor é o de anular a contiguidade 

cromática entre diferentes formas, de modo que o preto interrompe o amarelo de 

fundo, o encarnado para a mesma situação com o amarelo de fundo e o preto, o 

branco para evitar a contiguidade do amarelo do fundo, do preto ou do encarnado e o 

cinzento para o mesmo efeito quando todas as outras cores estiverem presentes e se 
                                                        
544 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, pp. 76-77. 
545 RODRIGO, Joaquim — Pintar Certo, p. 9. 
546 Idem, p. 8. 
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registe a eventualidade de uma contiguidade. Este procedimento permite, segundo 

Joaquim Rodrigo, que “todos os desenhos, mesmo os complicados conjuntos, por 

mais emaranhados ou rebuscados que sejam, po[ssam] ser resolvidos mediante a 

diferenciação cromática da cada uma das formas isoladamente definidas, apenas com 

quatro valores” 547. 

Este novo sistema veio então destituir por completo o papel da grelha 

ortogonal que determinava qualquer posicionamento no espaço bidimensional da 

superfície e também a distribuição da cor para cada signo. A quantificação passou a 

ser referida à área e não ao ponto. As áreas são encontradas na sequência da execução 

livre do desenho, escalonadas e em função disso indexadas à respetiva cor, pelo que a 

estrutura cromática da pintura se torna uma relação entre quantidades, retomando um 

aspeto inicialmente aprendido em Matisse e agora sistematizado de forma peculiar. A 

temporalidade que a cor pressupunha foi remetida para a articulação narrativa das 

situações representadas. Não existem na obra de Joaquim Rodrigo antecedentes 

diretos para estas pinturas, porquanto a sua pintura se desenvolve e nega por um 

processo de reflexão radical sobre os seus elementos. Numa perspetiva meramente 

morfológica existem algumas pinturas de outros períodos que podemos evocar. 

Quintais de 1964, retomado com o mesmo título em 1989, observado a partir da sua 

distribuição cromática do fundo amarelo ao qual se sobrepõem figuras a preto e outras 

a encarnado corrigido, será um exemplo, mas quando confrontado com a versão 

posterior a diferenças no plano estrutural são óbvias. Também o cromatismo e a 

saturação da superfície de Lisboa – Madrid, 1969, poderia ser lembrado a este 

respeito, talvez mais ainda pelas referências passíveis de se traçar relativas à pintura 

grega arcaica. Por outro lado, a influência externa mais direta e objetiva reside na 

notória proximidade com a pintura grega arcaica e que contrariamente à relação com a 

pintura quioca da Lunda é manifestamente assumida por Joaquim Rodrigo. Afirma 

em Pintar Certo que “o único quadro correto (...) sobreleva o conhecimento da Grécia 

Arcaica”548 . As razões radicam no envolvimento com o pensamento pré-socrático 

que pelo menos a partir da década de 1970 se manifesta. Como afirmou numa 

entrevista “é isso e outros aspetos que me levam ao encontro com a Grécia desse 

período. Refiro-me ao período em que viveram homens como Heráclito, Empédocles, 

                                                        
547 Idem, p. 7. 
548 Idem, p. 8. 
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Demócrito, Pitágoras, Sócrates, etc., o período mais fecundo de toda a história da 

humanidade”549.  

Se a pintura eterna era considerada universal e não radicava numa cultura em 

particular, estas novas pinturas certas estão longe de assumirem tal pretensão e a sua 

relação com a cultura estruturante do pensamento ocidental que constitui o lugar de 

enunciação do próprio Joaquim Rodrigo assume uma maior prudência relativamente 

às anteriores generalizações. De comum às duas perspetivas mantém-se a 

incomensurável distância temporal, pelo que importa refletir na recorrência a este 

aspeto que Joaquim Rodrigo a partir de 1965 contrapôs aos desenvolvimentos 

contemporâneos e que pelo remoto e obsoleto que comporta merece uma reflexão 

esclarecedora ou, pelo menos, suscetível de interpretar a questão.  

O recurso a um sistema para a pintura anterior a todos os outros não tem uma 

definição precisa nem o próprio Joaquim Rodrigo alguma vez o descreveu. Limitou-

se a sugerir particularidades dispersas como fontes para uma vaga objetivação de um 

fenómeno que se manifestaria em diversas culturas e tempos, sobretudo parcialmente, 

e que se depreende não ter constituído um todo definido. No fundo, trata-se 

paradoxalmente de uma memória de pintura alguma que ainda assim constitui uma 

forte memória sempre evocada. O remoto da sua origem que a define como uma 

potência pura e não como uma efetividade torna-a uma imagem imemorial. Esta 

pintura eterna, agora remetida para a pintura grega arcaica, não pode ser pensada 

como uma estrutura definida mas como uma possibilidade anterior a qualquer 

realização encontrada na história e é nesse sentido que só pode ser pensada e evocada 

como um imemorial. Enquanto imagem de uma pintura que precede as imagens das 

pinturas gregas arcaicas referidas e nelas se inscreve ou é convocada para a 

organização da nova pintura certa, a potência de uma tal ideia de pintura parece 

antecipar as suas realizações e desta forma realiza um retorno cíclico de um mesmo, 

pois que todas estas realizações se reclamam, segundo Joaquim Rodrigo, como 

atualizações dessa potência. Esta imagem de uma pintura eterna, ou imemorial, 

reclamada como um original que antecede as pinturas mais arcaicas e remotas ou as 

suas manifestações no curso do tempo não remete propriamente para uma origem 

arquetípica. Trata-se do paradoxo de uma ideia de pintura que antecipa as realizações 

                                                        
549 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — O único 

quadro-tipo possível, p. 407 
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que lhe deram existência. Tal pode ocorrer porque esta ideia de pintura é 

autorreferencial, uma ideia da própria pintura. No sentido em que retorna com cada 

realização revela-se uma potência ativa e na medida em que antecipa a realização, 

como uma auto-afeção, é também potência passiva. É a coincidência destas que os 

retornos da pintura eterna em Joaquim Rodrigo experimentam ao efetivarem a sua 

potencialidade que se autorreferencia enquanto tal. Daí que o sistema da pintura certa 

coexista com o seu próprio devir e todas as declarações sempre demasiado definitivas 

de Joaquim Rodrigo possam retornar na sua diferença. É precisamente porque o 

desaparecer da anterioridade da pura autorreferencialidade da ideia de pintura eterna 

ocorre com a manifestação da sua atualização, sem intervalo. O imemorial desta 

pintura é a ausência da sua memória que retorna como a mais forte memória a cada 

efetivação. Assim a referência à pintura grega arcaica como origem não menos é que 

uma efetivação referencial, circunstanciada nas atuais questões e convenções que a 

sua pintura experimentava, tal como anteriormente ocorrera com outras pinturas de 

outras culturas.  

Nestas pinturas certas “a estrutura das figuras segue um esquematismo 

simplificador que tende a afastar os membros do corpo e a elidir qualquer sentido 

descritivo. Uma estilização das formas das figuras representa-as com uma certa 

uniformidade. São constituídas pelos limites da silhueta que substitui a antiga linha de 

contorno com valor independente. As silhuetas assumem diversas posturas: 

geralmente são apresentadas em pé, estáticas, de perfil, a caminhar ou a correr, 

relacionando-se com algo ou ainda sentadas, como acontece mais visivelmente com 

Évora-Madrid de 1984 ou Sevilha 1928 de 1987. Por vezes assumem posturas frontais 

e expectantes. Pode haver recurso a deslocações e recomposições de pormenores 

anatómicos de modo a salvaguardar o esquematismo básico da figura e que revela os 

aspetos conhecidos das diferentes partes do corpo, independentemente da sua relação 

com o conjunto. A cor das figuras, geralmente o preto, é uniforme e reduzida a um 

tom, recusando qualquer sugestão de luz e sombra. Podem às vezes admitir o 

contraste com um encarnado modificado relativo a algum pormenor anatómico ou de 

vestuário que o artista pretenda realçar, o que acontece em Visitação de 1988, com 

uma perna da figura mais ao centro, com as das figuras mais longínquas ou com o 

corpo do gato. As figuras são geralmente integradas em espaços vazios, que a 

composição promove através do rebatimento bidimensional dos diversos elementos 

que as circundam no plano do fundo, formando assim uma espécie de nichos 
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irregulares que as enquadram. As sobreposições de figuras também são evitadas. A 

paisagem envolvente, por vezes, ganha destaque relativamente às pinturas de fases 

anteriores, no entanto as figuras humanas ou os animais são os agentes das ações 

narradas que se apresentam por unidades autónomas. Montanhas, árvores, arbustos, 

rios, algumas poucas estradas agrupam-se definindo espaços que são pequenas 

paisagens onde as ações têm lugar e que se sucedem umas às outras através de uma 

continuidade que não respeita escalas, nem a unidade de espaço e tempo. Em Lisboa – 

Biarritz – Osma, de 1985, estes núcleos de ações pontuam zonas amplas e vazias 

apenas separadas por estradas, caminhos ou linhas que ligam os diversos núcleos 

paisagísticos uns aos outros através de uma rede. A relação com as coordenadas que 

definem a verticalidade e a horizontalidade naturalistas é frequentemente subvertida, 

como em Vau-Praia de 1982 ou mais declaradamente em Le Perthus – Port Ligat de 

1989, onde o motivo de um rio que atravessa na vertical a pintura obriga a 

rebatimentos em sentidos inversos das figuras e paisagens distribuídas pelas margens, 

situação logo contrariada por outra margem de uma estrada cujas árvores aparecem 

frontalmente representadas”550. Este aspeto que as novas pinturas retomam das da 

década de 1960 refere-se ao entendimento do plano pictórico que não é tomado como 

um análogo direto do campo visual e por isso dá origem a rebatimentos para diversos 

lados, apresentando as figuras em planta ou em alçados que sofrem rotações de 90º 

em ambos os sentidos, embora a rotação completa seja rara e reservada para 

pormenores. Se o conceito de flatbed picture plane de Leo Steinberg pode ser 

evocado, deverá sê-lo parcialmente já que a retoma da relação figura-fundo implica 

um análogo da visualidade, referido pelo próprio Joaquim Rodrigo, e que é 

incompatível com este conceito. No entanto os referidos rebatimentos provocam essa 

subversão da visualidade naturalista, o que “vem demonstrar como as várias 

paisagens componentes de uma mesma pintura são agora sujeitas a um processo de 

montagem como acontecia com as da década de 1960, analisadas no capítulo II, 

Painting of a Political Decade, contudo várias alterações se processaram. Para além 

de uma absoluta homogeneização dos códigos, cada área da pintura não é tanto a 

inscrição do acontecer num jogo de significados e contextos, mas a configuração de 

uma contínua expansão e contração de vários espaços-tempos constitutivos da 

                                                        
550 LAPA, Pedro — “Tempo e Inscrição” in LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo, 

Catálogo Raisonné, pp. 77-78. 
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memória através da montagem. As descontinuidades produzem filamentos de cor que 

serpenteiam em muitas direções e dinamizam o conjunto de cada pintura. A própria 

variação de escalas enfatiza este aspeto. Em pinturas como A Casa de 1987, 

Memórias V de 1988, A Rua II de 1988 as silhuetas tornam-se irregulares dando azo a 

linhas quebradas e pontiagudas ou a superfícies preenchidas por linhas curtas e 

expressivas da cor do fundo. Figuras de pessoas ou animais podem surgir numa escala 

ampliada e ameaçadora, conferindo uma certa expressividade a estas composições, o 

que até aqui era declaradamente rasurado” 551.  

O exercício memorial atinge nestas pinturas a sua articulação narrativa mais 

explícita da obra de Joaquim Rodrigo, sem que a possibilidade de um sentido geral 

que submetesse todos os signos a uma ordem alguma vez se manifeste. Os títulos das 

viagens e as suas memórias retornam e neste sentido a memória continua consignada 

à pintura, que produz e organiza o arquivo pessoal. Muitos signos associados a 

viagens, que dão título às pinturas realizadas desde 1968 e que continuam a intitular 

estas, retornam continuamente, só que agora redefinidos pelo novo sistema, e são 

recombinados com outros, alguns novos, tendencialmente paisagísticos. A última 

pintura que Joaquim Rodrigo executou, intitulada Uma viagem (e esqueci-me do 

chinês!...) de 1990, narra pela primeira vez a primeira viagem que se relacionou 

diretamente com a pintura. Trata-se da viagem a Itália, realizada em 1949, onde viu os 

grandes mestres da renascença e daí seguiu para Paris, onde uma amiga o levou a 

conhecer os modernistas e descobriu a pintura. No final de todos os retornos 

encontrava o primeiro. 

Por encomenda do Metropolitano de Lisboa realizou ainda uma maqueta para 

a execução de um painel de azulejos destinada à Gare do Oriente, em Lisboa, 

intitulado Praia do Vau, 1995. Joaquim Rodrigo já não assistiria à sua conclusão em 

1997. A uma leitura atenta uma nova modificação que vem contrariar o esquema 

cromático da pintura certa se regista. O branco não é corrigido com a mistura do 

amarelo do fundo, mas aparece puro. Joaquim Rodrigo já não escreveu nenhum 

aditamento sobre esta ocorrência de 1995, ano em que publica o Pintar Certo.     

 

 

 

                                                        
551 Idem, p. 78. 
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O envoy de novas décadas 

 

A década de 1980, em que foram realizadas as pinturas certas, veria surgir 

uma nova geração de artistas e críticos, que encontraram na sua pintura um valor 

único na história da arte portuguesa. No entanto é José-Augusto França quem realiza 

um primeiro ensaio sobre a globalidade da sua obra, a única monografia que o 

historiador dedicou a um artista vivo. O estudo acompanha detalhadamente as 

transformações por que foi passando a pintura de Rodrigo e denota um profundo 

conhecimento de todas as fases e referências implícitas em cada pintura. A análise, 

depois de uma introdução pontual e precisa sobre as apresentações públicas e o 

reconhecimento da pintura de Joaquim Rodrigo, dedica uma primeira parte mais 

desenvolvida à abstração e às sucessivas experimentações pelas quais a sua pintura 

vai passando. A par de Fernando Lanhas é considerado “o único capaz de assumir tal 

prática, de modo europeu, por um empenho radical (...)”552, dando conta do papel 

determinante e inédito de ambos no desenvolvimento de um projeto moderno em 

Portugal. Uma detalhada explicação das questões que envolveram a relação com o 

neoplasticismo tem lugar. “O jogo rigoroso de Mondrian encontra-se aqui continuado 

no seu espírito, e como que levado à sua expressão última (...)”553, afirma, para 

demonstrar como o projeto comum é o de uma pesquisa sobre a relação entre fundo e 

figura e que em Rodrigo se trata de um desenvolvimento próprio a partir das 

premissas neoplasticistas e de onde difere. Uma especial atenção é prestada aos 

desenvolvimentos finais da abstração e da “nova teoria da cor [que se] processava na 

sua pintura, em primeiras afirmações que teriam largo futuro”554. A transformação 

sofrida em 1961 é analisada passo a passo e as novas referências para a nova fase da 

pintura são apontadas a Miró, às pinturas murais da Lunda e posteriormente à dos 

aborígenes australianos. A introdução da narrativa e a problemática da imagerie 

popular que “começava a ser proposta nas artes anglo-americanas”555 e era à sua 

maneira integrada por Rodrigo, constitui-se como outra referência maior, que no 

entendimento de José-Augusto França criou um paralelismo com a sua pintura. A 

descrição das narrativas políticas implicadas em cada pintura é precisa e 
                                                        
552 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo», p. 6.   
553 Idem, p. 8. 
554 Idem, p. 10. 
555 Ibidem. 
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esclarecedora, bem como as referências literárias a Éluard ou a Guillen. Os signos 

desta nova linguagem são colocados “entre a heráldica, de valor simbólico «falante», 

e o hieróglifo, dentro de códigos ainda incertos (...)”556. A passagem para a nova fase 

é definida pelo tema da viagem que no final da anterior se manifesta em várias 

pinturas e pelos exemplos isolados de “Kultur – 1962” e de Mondo Cane 2 que 

prenunciam as pinturas “sobre um fundo ocre manchado, suporte de todas as 

lembranças, de pictorama em pictorama. Um «diário de viagem» assim se realiza, 

num inventário de objetos figurativos que são sinais da memória codificados com um 

humor calmo e atento”557. Nestas duas frases encontramos sintetizadas todas as 

questões centrais da nova fase de Joaquim Rodrigo: os signos visuais definidos como 

pictoramas, o não-fundo como uma potencialidade, a consignação da pintura como 

arquivo pessoal, a memória e o diferimento do signo, bem como os vários códigos 

que dão origem aos diferentes regimes de signos. Também as pinturas de 1980 são 

referidas como “memórias de memória”558 e uma referência é feita ao 

desaparecimento do encadeamento narrativo. O Complementarismo em Pintura e a 

ausência de qualquer reflexão crítica sobre o livro merecem uma reflexão por parte de 

José-Augusto França, que o situa como uma poética. O princípio tetradita é definido 

como suporte da estruturação dos elementos pictóricos e as géneses do 1º e do 2º 

graus são abordadas e assim explicada a unidade rítmico-cromático-formal da 

composição. As analogias científicas são descritas e o projeto de um sistema 

consciente e universal define-se na transmissibilidade da própria pintura a todos. A 

teoria de Joaquim Rodrigo é assim enquadrada na continuidade das pesquisas 

construtivistas da “Bauhaus de Kandinsky, Klee e Albers, senão de Gropius e Mies 

van der Rohe”559 e a triste situação que Joaquim Rodrigo experimentou com o 

encerramento do seu curso na SNBA é objeto de uma defesa a partir da singularidade 

do seu método e da ausência de projetos próprios de ensino artístico que se limitam a 

repetir os postulados das antigas pesquisas de forma acrítica e académica. O ensaio 

conclui com a defesa, desde cedo cara a José-Augusto França, de “uma nova 

possibilidade mitológica, quer dizer (...) uma necessidade de remitologização”560 
                                                        
556 Idem, p. 11. 
557 Idem, p. 14. 
558 Idem, p. 15. 
559 Idem, p. 18. 
560 Idem, p. 19. 
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patente na pintura de Joaquim Rodrigo. A questão do fim ou dos fins da pintura e da 

relação desta com essa situação, referida na última frase do livro, deixa em aberto 

uma importante área de reflexão num momento — 1984 — em que a urgência de 

reinventar a pintura se quedou muitas vezes por um oportunismo, que nem a 

designação de academismo seria adequada561. O ensaio de José-Augusto França 

constitui assim uma primeira abordagem completa da pintura e teoria de Joaquim 

Rodrigo estruturante para as sequentes reflexões, independentemente da diversidade 

de perspetivas interpretativas que outros tempos necessariamente teriam de trazer.  

O interesse por parte da nova geração manifestou-se desde logo na sua 

segunda exposição individual, quando lançou O Complementarismo em Pintura, na 

galeria Quadrum, em outubro de 1982, pela afluência de artistas e críticos emergentes, 

embora este facto não tenha originado críticas específicas. Em 1985, Alexandre Melo 

e João Pinharanda traçam um sintético percurso da obra de Rodrigo e “cria[m]-lhe 

uma larga fronteira com situações paisagísticas, o que nos faz pensar na existência de 

elos com a pintura de Lapa”562. A aproximação ao género denota o interesse 

convencionalista que animou esta geração, diferenciando-se das problematizações das 

neovanguardas. Outros aspetos relacionados com abstração e modernismo são 

suscitados e a eles voltaremos.  

O que se torna significativo e relevante da singularidade irredutível da pintura 

de Joaquim Rodrigo será o facto de ela permitir que os mais diversos exercícios 

interpretativos possam encontrar relações e argumentos plausíveis nas obras para a 

sua exegese, contudo entre esta e a diferença que a sua pintura em última instância 

sempre impõe ocorre um intervalo irredutível563. Tal aconteceu não só da forma mais 

primária e ignorante com a sua comparação a Mondrian, mas também, por outras 

razões bem definidas, quando foi aproximado a uma prática pop, no início da década 

de 1960 ou mesmo anti-pop, quando no princípio da década em análise os regressos à 

pintura o reclamaram como antecedente próximo. Alexandre Melo, revendo este 

                                                        
561 Ver a este título BUCHLOH, Benjamin H. D. — “Figures of Authority, Ciphers of Regression”. 

October n. 16. Spring 1981. Também FOSTER, Hal — “The Art of Cynical Reason” in The Return of 

the Real, tece importantes reflexões sobre esta questão. O termo convencionalismo, que utilizamos, 

segue a definição deste autor. 
562 MELO, Alexandre; PINHARANDA, João — “Arte portuguesa: Percursos de diálogo”. Jornal de 

Letras, Artes e Ideias. Lisboa, 9 a 15 de abril, 1985. 
563 O mesmo é válido para os argumentos desta dissertação. 
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período, encontra ainda “plausíveis as aproximações (…) a algumas das «novas 

figurações» que marcaram o início dos anos 80”564. Pinturas como 19S Pesadelos, M. 

L. ou Simon Caraballo podem ser articuladas com a pintura de Jean-Michel Basquiat, 

apesar do quarto de século que as separa e da reclamação de uma mnemónica coletiva 

e testemunhal da cultura excluída e colonizada por diferença de um efeito de estilo 

grafitti recuperado pelo sistema das artes visuais num tempo de impasses críticos e 

agitação mercantil. Também José-Augusto França, em 1984, referindo-se a Simon 

Caraballo afirma que esta pintura “precede, anotemo-lo, uma figuração em retorno 

expressionista que a chamada bad painting muito depois (doze ou quinze, vinte 

anos...) poria em moda internacional... (...) o quadro de 61 não é mais do que uma 

experiência de linguagem logo ultrapassada no seu próprio caminho, e jamais 

recordada, em tempos de equívocos alheios”565. A singularidade da pintura de 

Joaquim Rodrigo possibilita muitas interpretações, o que a afasta de um estrito 

dogmatismo ou de um posicionamento retrógrado e incompatível com as 

problematizações artísticas das várias épocas que percorre, mas na irredutibilidade 

que revela a todas estas aproximações residirá a possibilidade maior do seu projeto.  

No que respeita o legado e a relação com outras obras artísticas importa referir 

que Julião Sarmento, que com ele chegou a trabalhar e sobretudo a conviver, o citou 

explicitamente na pintura (...), situação inédita na arte portuguesa do século XX e que 

demonstra a reclamação de uma aliança, mais significativa ainda por ocorrer entre 

dois dos maiores pintores portugueses. A pintura de A. R. Penck parcialmente 

realizada numa Alemanha de Leste, isolada dos desenvolvimentos e problematizações 

da arte contemporânea tal como o contexto onde Rodrigo produziu a sua obra, pode 

ser confrontada com algumas fases da deste. Sobretudo a recorrência que aquele faz 

de signos visuais com características hieroglíficas, que se inscrevem como uma 

sintagmática na superfície pictórica, poderá constituir o motivo de aproximação. 

Numa entrevista tardia Joaquim Rodrigo chega a referi-lo, no entanto a padronização 

a que A. R. Penck submete os signos enquanto interrogação sobre os sistemas de 

informação e comunicação visuais revela-se diversa, apesar de ambas desconstruírem 

os entendimentos da prática comunicativa fundados na expressão e anterioridade do 

                                                        
564 MELO, Alexandre — Artes Plásticas em Portugal. Dos anos 70 aos nossos dias. Lisboa: Difel, 

1998, p. 80. 
565 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo», p. 11. 
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sentido. Outro artista de outro tempo e contexto cultural diferente e periférico, com 

um projeto pictórico peculiar e não reificativo dos estilos históricos da pintura, que 

afetou alguma produção artística desta década de 1980 e a que o contexto emergente 

português foi excessivamente permeável, é o chileno Eugénio Dittborn. As suas 

pinturas não derivam de um processo modernista como acontece com Joaquim 

Rodrigo, Dittborn emerge num tempo posterior à pop art e à arte concetual, no 

entanto o princípio da inscrição de signos relativos a eventos, o nomadismo da pintura 

e a revisão da grelha modernista estão presentes de forma própria. As suas pinturas 

aeropostais realizadas até 1984 sobre papel pardo de embrulho e posteriormente sobre 

tecido sintético são destinadas a viajar dobradas dentro de envelopes e enviadas pelo 

correio para os destinos de exposição, onde são expostas com o envelope servido de 

tabela onde estão inscritos os termos das viagens. Quando estas pinturas são 

desdobradas e penduradas os vincos formam uma grelha que é a marca da sua 

condição de itinerância. As inscrições que apresentam são pintadas, serigrafadas ou 

escritas e formam um mapa de acontecimentos. Segundo Guy Brett, “os próprios 

sinais efetuaram percursos diversos para chegar a essa superfície e a sua proximidade 

relativamente a esta torna patentes as falhas que os separam. Formam pequenas 

localidades de informações heterogéneas, quer visual quer verbalmente, quer 

justapostas quer sobrepostas, na vastidão do espaço vazio, de um espaço, como 

Dittborn diz, em que nenhuma figura é «central, protagonista ou axial, mas em que 

todas se encontram e se ligam entre si transversalmente»”566. É muito provável que as 

leituras e interpretações da pintura de Joaquim Rodrigo realizada entre 1969 e 1980 

suscitem interpretações semelhantes sobretudo se não atenderem tão diretamente ao 

percurso artístico do próprio e não tiverem em consideração a teorização do seu 

sistema, o que de facto não é imprescindível.  

Importa por isso realçar que a circunscrição da sua pintura e teoria ao 

modernismo pode ser ambígua, como o fizeram inicialmente João Pinharanda e 

Alexandre Melo, afirmando que “a rutura de Rodrigo no início de sessenta com a 

solução abstrata da sua pintura é ilusória em relação ao entendimento filosófico que o 

pintor sempre fez do sentido organizativo do mundo”567. De facto, Joaquim Rodrigo 
                                                        
566 BRETT, Guy — “Nuvens de Pó“ in Pinturas Aeropostais Eugenio Dittborn. Lisboa: Instituto de 

Arte Contemporânea, 1998, p. 65. 
567 MELO, Alexandre; PINHARANDA, João — “Arte portuguesa: Percursos de diálogo”. Jornal de 

Letras, Artes e Ideias. Lisboa. 9 a 15 de abril de 1985. 
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não estava interessado em estabelecer uma rutura declarada com o pensamento 

modernista, no entanto a crítica ao entendimento mecanicista da pintura, que 

experimentou, a introdução do valor memória, do diferimento e de uma atividade 

referencial ou da diversidade de regimes de signos implicou profundas alterações que 

se afastam tanto do modernismo como certamente de um pós-modernismo que estes 

autores certamente perseguiam em 1985. Estes são apenas alguns dos aspetos 

geradores de uma notória diferença que sua pintura supõe relativamente aos grandes 

axiomas modernistas. Provavelmente na leitura destes dois críticos, sempre atentos e 

interessados na pintura de Joaquim Rodrigo, tratava-se de estabelecer fronteiras claras 

a partir de um debate em voga nesses anos e que procurava traçar a fronteira entre 

modernismo e pós-modernismo. A esquematização e aplicação destes conceitos foi 

sempre problemática, no entanto da análise de Alexandre Melo e de João Pinharanda, 

na medida em que afirmam uma continuidade com a solução abstrata na teorização de 

Joaquim Rodrigo, depreende-se que a teoria deste se filia numa continuidade do 

paradigma moderno, embora a prática da sua pintura difira e se avizinhe de um outro 

horizonte em que o tema e a proximidade com o género da paisagem são valorizados 

nesta perspetiva convencionalista. 

O interesse que despertou a sua pintura nesta época em termos internacionais 

foi significativo e ímpar para um artista em final de carreira, cujo o trabalho nunca 

saíra de Portugal de modo efetivo. Rudi Fuchs, curador de Documenta VII de Kassel, 

fascinou-se pela sua pintura e foi em tom fascinado também que escreveu sobre 

Joaquim Rodrigo no catálogo da representação portuguesa à 20ª Bienal Internacional 

de São Paulo, que este bisava. Como seria espectável para um holandês é a pintura 

posterior a 1960 que é valorizada e os seus elementos figurativos “organizados à 

maneira dispersa da colagem cubista”. A dimensão narrativa é valorizada e 

forçadamente comparada aos “murais dos edifícios portugueses na época da 

revolução de abril. Isto sugere que Rodrigo, no seu trabalho, foi capaz de incorporar 

algo da tradição popular portuguesa de criação de imagens”568. Se a atenção de um 

curador prestigiado era importante para alargar os horizontes internacionais de 

receção da pintura de Joaquim Rodrigo, o texto em questão é superficial, desacertado 

nas relações que estabelece e procura o lugar comum onde ele nunca existiu. Outro 

                                                        
568 FUCHS, R. — Representação Portuguesa à 20ª Bienal Internacional de São Paulo. Lisboa: 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, SEC e FCG, 1989. 
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texto extremamente banal e que apresenta a sua obra numa coleção japonesa, 

publicada em inglês, tão prestigiada como a Art Random, é o que Hector Olbak 

realiza para o livro dedicado a Joaquim Rodrigo, em 1992569. O curto texto faz uma 

reduzida apresentação biográfica e valoriza a pintura realizada depois de 1969. Os 

não-fundos são justamente considerados monocromáticos e os signos inscritos, 

comparados a pequenos logos que resistem à descodificação. As quatro cores são 

também referidas de forma algo confusa. Alguns conjuntos de signos merecem 

descrições específicas e o conjunto da pintura é remetido para a noção de fantasia e 

tristeza, a que não falta uma alma portuguesa.  

Já o texto de João Pinharanda publicado no catálogo da exposição Tríptico, 

realizada no Museum van Hedendaagse Kunst de Gent, em 1991, faz uma rigorosa e 

necessariamente sintética apresentação desta pintura, onde as questões centrais do 

sistema são explicitadas a par das diferentes fases do desenvolvimento da pintura e da 

sua composição, para relevar dois aspetos. O primeiro declara que “o que é realmente 

original no seu trabalho é o cruzamento do seu plano de « pintar universalmente e em 

generalidade absoluta», com a expressão de uma sensibilidade irrepreensível e 

obsessiva, que é o problema central quando se começa uma coleção de experiências 

pessoais baseadas nas memórias de viagens e lugares”. A relação entre a 

universalidade do sistema e a sua complementaridade com o aleatório constitui uma 

das mais significativas e idiossincráticas realizações desta pintura. O “outro aspeto 

inovador é a forma como ele introduz um imaginário idealizado, baseado em citações, 

variações formais e reproduções visuais cromáticas de culturas primitivas 

(nomeadamente pinturas angolanas da região da Lunda, dadas a conhecer depois dos 

anos 50 pelo antropólogo José Redinha). Com estes elementos, Rodrigo forma uma 

coreografia de sinais subjetivos (que surgem de sinais universais) com os quais ele 

quer «contar histórias nos (seus) quadros»”570. A questão da relação com a pintura de 

outras culturas é sem dúvida mais complexa que uma simples apropriação e a pintura 

de Joaquim Rodrigo é um exemplo exímio da consciência dessa complexidade, no 

entanto não tem uma relação puritana com a alteridade e a tradução cultural constitui 

um processo potenciador da diversidade dos regimes de signos. João Pinharanda 

                                                        
569 OLBAK, Hector — Joaquim Rodrigo. Kyoto: Art Random, 1992. 
570 PINHARANDA, João — “ Primary Colours” in Tríptico. Europália 91. Gent: Museum van 

Hedendaagse Kunst Gent/Europalia 91, 1991. 
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conclui com a relevância desta pintura para um contexto internacional. De facto, o 

diretor do museu, Jan Hoet, ficou extremamente impressionado com a pintura de 

Joaquim Rodrigo e apresentou-a a Hans-Ulrich Obrist. Quando este se deslocou a 

Portugal, em 1996, para desenvolver outros projetos quis conhecer Joaquim Rodrigo e 

fez-lhe uma entrevista, intitulada Podemos dizer dos quadros que são como vestígios 

da memória das viagens e que viria a ser publicada no Catálogo Raisonné. A 

entrevista é conduzida para as relações da arte com o saber científico, que 

constituíram uma ampla investigação que Hans-Ulrich Obrist desenvolveu a partir de 

entrevistas a artistas de todo o mundo, e para a ideia da pintura como cartografia da 

memória nómada. As questões privilegiadas por uma nova geração, a que emergia 

com a década de 1990, encontravam novamente questões de interesse maior na 

pintura de Joaquim Rodrigo. O reconhecimento internacional não viria a ocorrer, 

todavia essa questão ultrapassa largamente o trabalho de Joaquim Rodrigo e prende-se 

com as limitações do próprio país. Em 1999 o Museu do Chiado, em Lisboa, dedicou-

lhe uma retrospetiva e por ocasião foi publicado o Catálogo Raisonné571 da sua obra, 

o primeiro sobre um artista português realizado em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
571 LAPA, Pedro; ÁVILA, María Jesús — Joaquim Rodrigo. Catálogo Raisonné. Lisboa: Museu do 

Chiado, 1999. 
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Se depois de 25/10/1918572 uma ideia de vanguarda modernista foi quase 

sempre mitigada na arte portuguesa da primeira metade do século XX, pelas mais 

diversas razões político-culturais, o que a reduziu a situações episódicas, muitas delas 

desfasadas dos seus referentes, Joaquim Rodrigo no curso da década de 1950 opera 

uma analítica racionalista dos elementos pictóricos com uma notável síntese. A sua 

aprendizagem autodidata servida por uma abordagem racionalista perspetivou uma 

exaustiva inquirição sobre cada elemento da pintura. Como este processo ocorreu fora 

do contexto académico e servido por uma informação estritamente moderna, a sua 

pintura inicial realiza algumas experiências reportáveis a um neorrealismo incipiente, 

donde passa para uma prática tardia do pós-impressionismo e posteriormente do 

fauvismo. Com estas experiências a sua pintura ganha uma consciência do plano e dos 

seus valores cromáticos, aspetos que vão ter novos desenvolvimentos a partir de 1952, 

ano em que as primeiras pinturas abstratas que já vinha realizando assumem uma 

definição mais precisa do âmbito da sua pesquisa. As superfícies cromáticas são 

uniformes e planas, sem acidentes gestuais, recortam-se em formas curvilíneas que se 

encerram umas nas outras e declaram uma coincidência com o plano pictórico em 

estrita bidimensionalidade. O cromatismo oscila entre contrastes simultâneos numas e 

noutras uma variação tonal surda. Por essa analítica dos elementos, estas pinturas são 

já propostas efetivamente participantes na história da abstração portuguesa e iniciam, 

a par de outras, uma modernidade que esta terceira geração tentou resgatar. A 

atualização da sua informação sobre os desenvolvimentos neste domínio da abstração, 

de que o Salon des Réalités Nouvelles era uma significativa apresentação, permite-lhe 

aprofundar algumas problemáticas relativamente à cor, através da teoria de Herbin, e 

também na procura de uma maior síntese das formas, que passam a estruturar-se por 

um léxico geométrico. Uma nova síntese sucede então, em 1955, e a descoberta de um 

elemento modular que se repete e divide a superfície torna-se o modelo operatório de 

uma pintura que procura uma unidade autoexplicativa com os seus elementos 

constitutivos. São estas as primeiras pinturas realizadas em Portugal nesse domínio, 

que rejeita fundamentos metafísicos na organização dos elementos pictóricos para os 

reconduzir à sua materialidade e consciência autorreflexiva. Esta perspetiva 
                                                        
572 Na referida data morreu Amadeo de Souza-Cardoso. Mas também neste ano foi publicado e 

apreendido pela polícia o único número do Portugal Futurista, morreu Santa-Rita pintor, Mário de Sá 

Carneiro já se havia suicidado, Almada Negreiros escrevera já os seus poemas e contos futuristas e no 

ano seguinte partiria para Paris, apenas Fernando Pessoa continuava a sua obra. 
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sincronizava a pintura de Joaquim Rodrigo com a abstração concretista que então se 

desenvolvia na Europa e na América do Sul, sobretudo com o entendimento novo que 

o pós-guerra trazia a este domínio, que se afastava declaradamente dos platonismos 

ou mesmo misticismos, que haviam enformado as primeiras vanguardas. Até ao final 

do seu período abstrato, a pintura de Joaquim Rodrigo trabalhará com a 

modularidade. Primeiro utilizará esta em confronto com o neoplasticismo, 

apropriando a sua linguagem racional e estrutural, reconduzindo-a a uma 

configuração materialista que este carecia. A composição transforma-se assim numa 

divisão matemática dos espaços de uma matriz que é o próprio objeto quadro. 

Progressões aritméticas ou geométricas estruturam este processo e erradicam uma 

ordem puramente sensitiva da composição, ainda que ela pudesse ser submetida a 

contingências racionais como acontecia com Mondrian. A perceção deste diálogo e 

confronto ainda hoje continua gerar alguns equívocos pelo eventual desconhecimento 

destes termos. O passo seguinte abandona o cromatismo baseado nas cores primárias 

para dar início à construção de uma teoria própria da cor — a única construída 

durante o século XX na história da arte portuguesa —, que se revela compatível e 

suscetível de articulação com as variações da rede modular. Os quatro valores 

cromáticos que define — o vermelho, o amarelo, o branco e o preto — são passíveis 

de multiplicações e divisões, tal como os elementos modulares, pelo que as pinturas 

de Joaquim Rodrigo, realizadas entre 1959 e 1960, atingem uma unidade plena da 

relação matriz – forma – cor, que as posiciona num domínio perfeitamente singular 

num plano internacional, onde as abstrações concretistas atingiam o seu zénite. A 

pintura de Joaquim Rodrigo ao operar esta sincronização com o seu tempo histórico, 

contribuiu em grande medida para resgatar um modernismo sempre distante das 

práticas artísticas portuguesas e que no momento do seu ocaso foi ainda possível 

realizar.  

Mas foi também nesse preciso momento que a sua pintura experimentou novas 

consequências a partir do intervalo gerado entre o percecionar e o conhecer as formas. 

Subitamente esta consciência transforma as formas em indicações sobre a sua 

idealidade e não na íntima concretização desta num exterior, pelo que aquelas 

assumem uma unidade entre a forma significante e um sentido produtor da 

significação e que mais não é senão o signo. A cisão que este intervalo vem declarar e 

que desalojou o sentido de uma estrita interioridade do sujeito manifestava-se também 

na pintura e no pensamento ocidentais seus contemporâneos. Para Joaquim Rodrigo 
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teve o nome de memória e a reconfiguração em signos dos elementos pictóricos 

possibilitou uma articulação entre estes com um valor reportável a uma linguagem. 

Esta, através de várias experiências hesitantes, iniciou um processo de devolução de 

uma mnemónica que se reporta ao estado do mundo. Na ordem dos discursos da 

modernidade a pintura havia assumido uma autorreflexão que excluíra a sua relação 

com qualquer forma narrativa ou experiência histórica. São estes interditos que a sua 

pintura transgride para produzir um testemunho e pintar o que não podia ser pintado. 

Uma nova conceção da sua espacialidade emerge, em 1961, em sincronia com as 

primeiras neovanguardas e que rompe com a analogia do espaço pictórico com o 

campo visual natural para o redefinir como espaço opaco, destinado à realização de 

operações de dados informativos e de signos, tal como foi definida por Leo Steinberg. 

A admiração que Joaquim Rodrigo manifesta pela pintura de Robert Rauschenberg, 

em 1965, é sintomática desta situação, mas contrariamente ao que ocorreu em 

Portugal e um pouco por todo o mundo ocidental ela não se resolve por uma 

mimetização desta, encontra equivalências possíveis e pontuais em dois percursos que 

tendencialmente divergem, já que um estará interessado na própria transfiguração do 

medium e o outro na sua reconfiguração.  

A relação que se esboça a partir desta época com a pintura de outras culturas 

não-ocidentais recusa a simples apropriação morfológica ou uma representação 

mitificadora da alteridade, formas recorrentes na aproximação que o modernismo fez 

a estas culturas, para contrapor e devolver num processo dialógico o testemunho do 

que a ordem das relações entre colonizador e colonizado silenciava. Trata-se de uma 

experiência pioneira, para a sua época histórica, de uma prática discursiva pós-

colonial, que teve assim um significativo momento com a pintura de Joaquim 

Rodrigo. A abertura manifesta da superfície pictórica relativamente à inscrição dos 

signos dos acontecimentos políticos e das referências culturais transforma-a num 

palimpsesto onde diferentes códigos e ordens discursivas podem coexistir 

infinitamente. Um projeto pictórico compatível com um projeto de emancipação 

social torna-se possível, como possivelmente implícita está a sua resposta a uma 

questão transversal às diferentes práticas artísticas desta época e que consistiu numa 

rearticulação do paradigma da relação entre a arte e a vida. Ao considerar, em 1965, 

que o curso da arte passava por uma contínua integração de novas dimensões e que 

alguém já podia clamar que a maior obra era ele próprio (Ben Vautrier, entenda-se), 

demonstra uma perceção clara das encruzilhadas do presente histórico que atravessa. 



 387 

A estrita delimitação da atividade artística de Joaquim Rodrigo à pintura denota que 

pensar a arte no geral e fora de um medium específico não lhe interessa e que 

eventualmente tal não será sequer exequível. Por outro lado, o processo de 

significação produzido pela pintura pode remeter para a vida e aproximar-se desta 

assintoticamente, mas não lhe é tangível. Se as neovanguardas ao rearticularem este 

paradigma da relação entre arte e vida o começavam a redefinir em termos 

institucionais, eram os espaços e os enquadramentos discursivos das instâncias 

legitimadoras que então serviam de medium para a realização da crítica institucional e 

compatibilização com um projeto de emancipação social. No entanto esta dispersão, 

senão mesmo o apagamento a que a noção de medium foi submetida, desintegrou um 

campo de competências específicas do fazer artístico que posteriormente se veio a 

revelar como manifesta impossibilidade da produção de uma experiência estética 

efetiva, sob o domínio a que as formas do espetáculo submeteram as novas práticas 

artísticas e a vida em geral. Um problema maior e concorrente com este, segundo 

Benjamin Buchloh, remonta ao facto de que “o modernismo e os seus legados tardios 

legitimaram a experiência artística como uma contestação dialética à própria 

credibilidade do sujeito e das formações sociais existentes, [pelo que] as práticas 

artísticas presumiram que o sujeito e a sociabilidade estariam num fluxo e processo 

perpétuos diretamente envolvidos com a aniquilação estética das suas próprias regras 

e convenções”573. O desenvolvimento deste processo, no curso das neovanguardas, 

produziu um sujeito incapaz de reconhecer e confrontar a sua negação ou experiência 

estética, porquanto se passou a sustentar numa autossuficiência da sua afirmação 

política mas que não foi confrontada com a sua permeabilidade a uma dimensão do 

espetáculo que, segundo Buchloh, transfigurou por completo as condições da 

experiência estética. A questão que então se coloca será de como redefinir as práticas 

artísticas enquanto instâncias de uma experiência estética efetiva? O projeto de 

Joaquim Rodrigo situou-se fora deste processo e em grande parte a sua diferença, que 

já se manifestava relativamente a Rauschenberg, cresce com as experiências mais 

radicalizadas da relação entre arte e vida, que Ernesto de Sousa e as neovanguardas na 

nova década nacional levaram a cabo para posteriormente se confrontarem também 

com os problemas levantados por Benjamin Buchloh.  

                                                        
573 BUCHLOH, Benjamin H. D. — Que faire? Berlin: Text zur Kunst, nº 81, March 2011, p. 148 



 388 

No âmbito deste impasse, gerado a partir dos finais da década de 1970, 

emergiram um pouco por todo o mundo ocidental vários retornos a formas 

tradicionais da pintura ou da escultura, num processo de revisão dos expressionismos 

que não passou de uma reificação, numa tentativa capaz de sustentar a prática artística 

como privilégio de gosto e de classe, agora generalizados pela rápida expansão das 

indústrias da cultura aos sujeitos aniquilados da experiência estética e redefinidos 

como novos consumidores. Alguma pintura de Joaquim Rodrigo chegou a ser 

aproximada destes equívocos, como o afirmou então e oportunamente José-Augusto 

França574, mas o seu posicionamento dista radicalmente deste neoconservadorismo. 

Desde logo a discursividade pós-colonial assumida no início da década de 1960 pela 

sua pintura vem antecipar em trinta anos e inscrever-se no paradigma de uma prática 

artística crítica, que se manifesta na sequência das referidas tensões do campo 

artístico no final da década de 1980. A interrogação das trocas culturais e dos poderes 

que estruturam as representações e confinam as identidades culturais excluídas num 

mundo em franca globalização veio assumir especial relevância na produção de uma 

discursividade sobre os lugares, as microculturas e as perspetivas do outro, onde “a 

história permaneceu (e continua a permanecer) sem nome e sem imagem e para quem 

a representação cultural poderia significar um início da constituição da emergência 

das identidades históricas (...)”575. É então num quadro tão complexo como este, 

apenas vislumbrado a partir do nosso presente, que na manifestação das diferenças 

que o projeto de Joaquim Rodrigo comporta, relativamente às dissoluções da arte na 

vida ou às reificações conservadoras do passado sob a indústria da cultura, podemos 

perceber a relevância maior do seu projeto e a forma como faz paradigma, uma vez 

mais antecipando algumas décadas as problematizações do nosso presente. A 

construção de um projeto crítico da modernidade, entendida não só como o seu 

passado modernista mas também por estas situações mais recentes, teria de passar por 

uma revisão profunda das convenções do próprio medium artístico.  

Foi esse processo que a sua pintura e teorização assumiram depois da rutura 

que a sua pintura patenteou na década de 1960. A seguinte assistiria a uma 

formalização estrutural da linguagem pictórica. Quando as possibilidades desta são 

radicalmente questionadas pelos desenvolvimentos ulteriores das neovanguardas ou 

                                                        
574 FRANÇA, José-Augusto — Joaquim Rodrigo ou o «Pintar Certo», p. 11. 
575 Idem, p. 151. 
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então preservadas de modo autista por um formalismo morfológico, fundado num 

juízo de gosto, Joaquim Rodrigo submete todas as questões anteriores a uma 

sistematização rigorosa e singular da linguagem pictórica, já não circunscrita a uma 

prática exclusivamente autorreflexiva do antigo modernismo, mas entregue a uma 

reflexão capaz de extrair novas convenções do quadro consciente. Estas implicam-se 

numa redefinição das estruturas recursivas da pintura moderna dando-lhes novas 

possibilidades. O monocromático ao perder a sua teleologia moderna articula-se com 

os signos que também produz e transforma-se num oposto do fundo, que designamos 

como não-fundo. A grelha, enquanto ícone modernista da espacialidade pura do plano 

bidimensional, passa a integrar um valor temporal que a transforma num agente 

narrativo. A cor não é determinada como uma representação da decomposição do 

espectro luminoso nos seus valores essenciais, é antes reconduzida à sua 

substancialidade matérica e à interação desta com a luz para a partir da sua análise 

bioquímica produzir metaforicamente outras significações. As figuras são realizadas 

como signos isolados compostos pelos elementos pictóricos (a linha e a cor) e uma 

gestualidade (como apagamento do aprendido), que remetem para uma perceção do 

mundo. A composição, que tinha perdido com a abstração as suas tradicionais 

categorias antropomórficas, sendo substituída por processos matemáticos, é revista e 

transformada numa escrita dos signos, onde aleatoriedade e ordem se articulam numa 

narrativa sem diegese. Todos estes elementos não são apenas definidos nos seus 

termos isoladamente, mas pela sua articulação no sistema a que laboriosamente 

Joaquim Rodrigo submeteu o medium. As contiguidades com as mais significativas 

problemáticas do pensamento que lhe é contemporâneo e que a prática da sua 

linguagem pictórica assume são então extensas e complexas. O diferido entre 

perceção e conhecimento, com a consequente desconstrução da fenomenologia 

clássica e das suas modalidades da presença para o visível e o invisível; o papel do 

acontecimento e da produção de singularidades; a crítica à dominância de um regime 

de signos e a emergência da pluralidade de regimes; as práticas do espaço e o papel da 

narrativa como viagem na configuração de uma imagem heterotópica; a pintura como 

consignação da memória e a sua estrutura de repetição como arquivo ou as 

possibilidades da tradução cultural constituem as questões mais significativas que a 

reconfiguração da linguagem pictórica levada a cabo por Joaquim Rodrigo suscita. A 

reorganização da sua pintura permite então partilhar um vasto campo discursivo do 
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pensamento crítico e instituir um projeto artístico compatível, que não constitui 

qualquer retorno a uma ordem. 

A sua teorização, realizada nos livros O Complementarismo em Pintura e 

posteriormente Pintar Certo, é alheia a estas questões do pensamento contemporâneo, 

até porque desde 1965, pelo menos, que Joaquim Rodrigo declarou estar apenas 

interessado no que passou a designar por pintura eterna, o que remontaria a um 

passado definitivamente outro para o pensamento, a estética ou a história da arte. A 

potência do obsoleto que acorda, ao convocar a tradição pitagórica e algum 

pensamento pré-socrático, define-se como uma estratégia para determinar uma 

mirífica universalidade perdida da linguagem pictórica. Só um entendimento anterior 

à separação do pensamento racional e do mítico poderia contribuir para sustentar uma 

empresa tão arriscada, que procurou na ciência contemporânea definições para 

fundamentar com uma validade universal as propriedades e os atributos dos elementos 

da pintura por si redefinidos, mas que paradoxalmente o nosso tempo histórico não 

carece. A articulação dos princípios científicos, aplicados a aspetos concretos dos 

elementos pictóricos, jamais poderia ser científica, ainda que um racionalismo, 

sempre presente na sua obra, possa mitigar o facto. As relações estabelecidas 

procedem por figuras de outros quadros históricos do pensamento, como sejam as 

analogias que constituem as similitudes estruturantes da compreensão do mundo 

como um texto para o pensamento anterior ao da idade da representação. Na 

sobreposição destes aspetos traça uma cosmogénese da pintura que obrigou a uma 

revisão profunda de todas as suas convenções e estruturas recursivas, que não 

recusam na totalidade anteriores perspetivas modernistas mas as integram ou 

redefinem e daí extraem novas consequências. Independentemente da vontade 

expressa por Joaquim Rodrigo de uma validade universal para a sua pintura certa, 

uma sistematização reestruturante da linguagem pictórica é operada com uma 

consequente redefinição do medium, daí a sua procura obstinada por um novo 

consenso que o valide. A formalização a que procede dos elementos da pintura tem 

como centralidade o quaternário pitagórico ao qual não é dado um valor simbólico 

específico, nem um lugar natural, antes opera como uma função distributiva das 

relações dos elementos e entre estes. Esta redefinição só poderia devolver a 

linguagem da pintura certa ao ser bruto da própria linguagem. Jacques Derrida 

afirmou sobre esta época que é o início da nossa: “a partir de então começou-se a 

pensar, sem dúvida, que não existia um centro, que o centro não podia ser pensado na 
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forma de um ente-presente, que o centro não tinha um lugar natural, que não 

constituía um lugar fixo mas uma função, uma espécie de não-lugar no qual se 

jogavam até ao infinito as substituições de signos. Foi então o momento em que a 

linguagem invadiu o campo da problemática universal; foi então o momento em que, 

na ausência de centro ou origem, tudo se tornou discurso — com a condição que nos 

entendamos sobre esta palavra — ou seja, sistema sobre o qual o significado central, 

originário ou transcendental, não está nunca presente fora de um sistema de 

diferenças. A ausência de significado transcendental estende ao infinito o campo e o 

jogo da significação”576.  

A revisão que a pintura e a teoria de Joaquim Rodrigo realizam configura a pintura 

como uma linguagem profundamente rigorosa e que em última instância deveríamos 

designar por língua, já que ela se propõe como um sistema dado à sua atualização 

performativa por cada pintura realizada. Trata-se de um sistema construído e 

suscetível de utilização por todos, essa será a sua universalidade ou se quisermos a 

sua extensão política que destitui o privilégio classe e o exercício do juízo de gosto. 

Joaquim Rodrigo afirmava que “eu nem sei o que é isso de bonito. Sei lá se um 

quadro é bonito ou não”577. Entre a formulação teórica de O Complementarismo em 

Pintura e a de Pintar Certo o sistema foi alterado com efeitos significativos. A sua 

simplificação em áreas de cor e uma nova e acentuada ênfase no papel desta e sua 

distribuição no plano geram uma continuidade de espaços e tempos diferenciados que 

se metamorfoseiam uns nos outros estruturando desta forma a narrativa da pintura. 

Alguma proximidade com a pintura grega arcaica é assumida e a universalidade da 

pintura eterna sofre uma redução que a esquece neste infinito jogo de significações a 

que a pintura como linguagem está votada. A pintura eterna revela-se assim um nome 

para o imemorial que se atualiza e desaparece a cada definição para regressar 

continuamente em todas as realizações e novas definições. A impossibilidade 

epistemológica da constituição de um consenso universalista, com que Joaquim 

Rodrigo sonhou, não diminui a relevância da sua realização. É precisamente no 

interstício aberto entre estes dois campos que uma nova prática pictórica se torna 

possível e com ela a pintura se reinventa continuamente. 
                                                        
576 DERRIDA, Jacques — ‘La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines’ in 

L’écriture et la différence. Paris: Éditions du Seuil, 1967, p. 411.  
577 Joaquim Rodrigo entrevistado por PINHARANDA, João; SOUSA MACHADO, José — O único 

quadro-tipo possível, p. 408. 
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