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Resumo 

 

A escultura de Rui Chafes tem como referências maiores a arte medieval, o 

Romantismo alemão, um subtil cruzamento de referências filosóficas e literárias (Platão, 

Nietzsche, Rilke, entre outros), mas também a arte pós-minimal. As esculturas deste 

escultor, aquando da possível e suficiente assunção desse estatuto, apresentam-se como 

discretos e subtis catalisadores da recordação de uma Beleza que está antes e depois de 

nós. Através do ferro, pintado de preto, o artista parece querer recuperar a função 

primordial da arte, exorbitando a dimensão estésica inerente à obra de arte ou ao objecto 

artístico. Ao activar uma participação emocional e ideal do espectador, esta escultura 

propicia, ou procura propiciar, uma religação a uma dimensão espiritual que sempre 

caracterizou a relação do ser humano com a arte, relação essa que o escultor parece 

reconhecer inequivocamente na arte medieval e na arte romântica. Aliás, será nessa 

religação que é possível encontrar a Beleza que sempre caracterizou a Arte. 

 

 

Palavras-chave: escultura portuguesa, século XX-XXI, ferro, morte, espírito. 
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In short 

 

The sculpture of Rui Chafes has the largest references in medieval art, german 

Romanticism, a subtle intersection of philosophical and literary references (Plato, 

Nietzsche, Rilke, among others), but also the post-minimal art. The sculptures of this 

artist, when is possible and sufficient the assumption of that status, are presented as 

discrete and subtle catalysts that recall a Beauty that is before and after us. Through 

iron, painted black, the artist seems to want to recover the primary function of art, 

exceeding the inherent aesthesic dimension of the piece of art or artistic object. By 

activating an emotional and ideal of spectator participation, this sculpture provides, or 

seeks to provide, his reconnection with a spiritual dimension that has characterized the 

relationship of humans with art, a relationship that the sculptor seems to recognize 

unequivocally in medieval and romantic art. Incidentally, it will be in this reconnection 

that is possible to find the Beauty that has always characterized the Art. 

 

 

Key-words: portuguese sculpture, twentieth / twentieth one century, iron, death, spirit. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Rui Chafes nasceu em Lisboa, em 1966, e formou-se em Escultura na ESBAL, 

entre 1984 e 1989. Começou por fazer escultura, em pedra, mas, por negação às 

limitações próprias da pedra e pelo seu simbolismo, mais tarde, o escultor, ainda jovem, 

decide abandoná-la, para trabalhar com materiais pobres, na realização de instalações de 

grandes dimensões de carácter efémero, compostas por diversos materiais, como 

troncos, canas, fitas de platex, ripas de madeira e plástico1; pouco tempo depois, decide 

dedicar-se exclusivamente ao ferro. 

A exposição Um Sono Profundo, de 1988, na Galeria LEO, encerra a sua fase 

inicial, e assinala o início da construção do seu sistema estético – depois de Um Sono 

Profundo, todas as esculturas aparecem pintadas de preto. Nesta exposição 

encontravam-se quinze esculturas em ferro, feitas todas elas com um segmento côncavo, 

como se de uma taça se tratasse, e de feixes de tubos de ferro que a ele se acoplavam. O 

leque de associações possíveis das esculturas – com objectos de uso quotidiano, ou com 

outros, menos vulgares, que a história ou o imaginário ocidental definiram – é visto pelo 

escultor como uma possibilidade interpretativa nunca partilhada, sendo a aparente 

ambiguidade de significados, desde muito cedo, primordial na sua obra. 

As exposições iniciais de Rui Chafes sucederam-se quando frequentava ainda o 

curso de escultura, mostrando-nos que, simultaneamente à sua formação académica, 

vivia as suas experiências escultóricas, e iniciava o seu papel na sociedade, isto é, a 

exposição do seu trabalho. Após ter terminado o curso na ESBAL, o escultor seguiu 

para Düsseldorf, na Alemanha, onde frequentou a Kunstakademie, sob a direcção do 

artista alemão Gerhard Merz, para aprofundar as suas referências; afinal, para encontrar 

ou criar uma linguagem própria, para além de uma sólida formação artesanal, é 

necessária uma sólida formação teórica. Na Alemanha, aprofunda um extenso e 

importante conjunto de referências teóricas, literárias e artísticas, que estruturam, em 

grande parte, a sua actividade e os seus alicerces estéticos. 

Rui Chafes evoca Tilman Riemenschneider – artista alemão da Idade Média – 

como o seu mestre e exemplo na escultura, assumindo, desse modo, uma forte 

influência medieval e gótica na sua obra. Ao identificar-se com a espiritualidade da arte 

                                                           
1 Embora esta fase inicial não esteja devidamente documentada. 
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medieval, reflecte acerca da importância que a emoção pode ter na arte através da forma 

escultórica e a precisão e exactidão absolutas que o escultor tem de ter na formulação 

espacial e na realização dos objectos, para que a ideia que os habita possa ser 

transmitida claramente, com o máximo rigor. Reflecte, igualmente, sobre o lugar e a 

função da escultura, invocando, de algum modo, a beleza medieval na sua obra. Quanto 

à ética medieval, o processo de trabalho das oficinas medievais é determinante, 

imperando o anonimato do artista. As influências medievais na sua obra são éticas e 

conceptuais, pois não se verificam do ponto de vista formal, já que na sua obra não há 

qualquer representação propriamente dita. 

Entre 1990 e 1992, ainda na Alemanha, Rui Chafes traduziu Novalis, resultando 

esse trabalho na edição do livro Fragmentos de Novalis, que fez acompanhar com 

desenhos da sua autoria. Além de assumir, deste modo, uma determinada irmandade 

com Novalis, o escultor cita-o constantemente, introduzindo o Romantismo alemão 

como uma forte influência na sua obra. A relação romântica entre o espectador e o 

objecto é fundamental, assim como, de algum modo, o renascimento individual de 

Novalis, mas, principalmente, o símbolo que apresentou num dos seus romances: a Flor 

Azul. O rigor absoluto da poesia de Novalis, a noção da estética do Fragmento 

romântico, e o desenho de Philipp Otto Runge, são referências fundamentais. O escultor 

envolvendo-se com Novalis, de um modo tão premente, confirma a dimensão não 

assumidamente racionalista inerente ao seu trabalho escultórico. 

A dimensão neo-platónica, mesmo que raramente mencionada pelo escultor, não 

pode deixar de ser objecto de reflexão perante a sua escultura, já que o escultor não 

acredita na matéria, interessando-lhe, sim, a permanente divergência entre alma e corpo. 

Se a escultura sempre foi uma arte que impõe, através de objectos, uma presença física 

no espaço, o que Rui Chafes faz poder-se-á considerar uma anti-escultura, na medida 

em que procura eliminar a matéria; na verdade, as suas esculturas são sombras no 

espaço, enaltecendo, assim, a ideia de que, o Mundo onde vivemos, é o mundo das 

sombras ou aparências, como argumentara Platão, particularmente no Timeu. De facto, a 

origem da obra de Rui Chafes é de uma outra natureza qualquer, que será pertinente 

esclarecer, sabendo, desde já, que não procura ter qualquer relação com a vida exterior 

– tem apenas uma direcção: a profundidade da vida interior. 

Rui Chafes é influenciando, de algum modo, por Nietzsche – filósofo que ousou 

afirmar que Deus morreu. Inicialmente, Nietzsche pensava na arte como a possível 



10 

 

salvação do Homem, particularmente na experiência estética que a música poderia 

proporcionar. Na procura constante da Verdade, salientara, essencialmente, que a 

tragédia é intrínseca à existência humana. Nietzsche será uma das referências mais 

complexas, pois se, por um lado, o mundo só é suportável como fenómeno estético, a 

partir da feição maioritariamente dionisíaca da natureza humana, por outro, assinala a 

religião e a moral cristãs como uma ferida aberta no curso da vida do espírito no 

Ocidente. 

Já no campo literário, Rainer Maria Rilke, poeta da morte, da angústia, da 

solidão e da vida interior, das coisas para além das coisas, dos anjos e da vida da alma, 

tal como Rui Chafes, vê a arte como uma actividade elevada, muito além da trivial 

quotidianidade dos objectos meramente estésicos.  Encontramos em Rilke – poeta 

citado diversas vezes pelo escultor – o amor pela grande solidão interior, individual, a 

imprescindível solidão do artista; no entanto, mesmo que Rui Chafes seja um artista 

solitário, é impossível escapar à componente social intrínseca na arte. Tal como para 

Rilke, o maior compromisso da obra de Rui Chafes é com a vida do espírito. 

Há ainda uma grande influência cinematográfica de autores como Andrei 

Tarkovsky, Robert Bresson, Pier Paolo Pasolini, entre outros, cineastas que sempre 

resistiram ao fluxo do desenvolvimento materialista da sociedade. Tal como estes 

cineastas, as esculturas de Rui Chafes, além de não possuírem uma dimensão lúdica, 

resistem a este mundo digital, colorido e escorregadio, tentando igualmente estabelecer 

uma estratégia da lentidão, contra uma estratégia da aceleração, uma estratégia do peso 

contra uma estratégia de leveza ilusória, isto é, uma resistência à arte fácil. 

Como qualquer estudante de arte deverá fazer, Rui Chafes procurou conhecer a 

história da arte – particularmente da escultura – e compreender o seu desenvolvimento. 

Passaremos pelos principais responsáveis pela introdução do ferro nas linguagens 

artísticas, a saber, Julio González e Pablo Picasso, e no desenvolvimento do 

estabelecimento de comparações estéticas, formais ou de processos construtivos, entre a 

sua obra e a de artistas como Marcel Duchamp, David Smith, Richard Serra, Joseph 

Beuys e Alberto Giacometti, todos eles regularmente referenciados pelo escultor. 

Apesar de ser o resultado de um somatório de diversos outros universos, a obra 

de Rui Chafes gravita num universo muito próprio. Reflectiremos acerca dos seus 

processos artísticos, procurando perceber o que faz para transformar o objecto na 

escultura ideal. As suas esculturas raramente tocam o chão, penduradas que são no tecto 
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ou na parede; intervêm em espaços interiores, como museus, galerias e igrejas, e, por 

vezes, em espaços exteriores, como jardins ou mesmo na natureza, igualmente 

penduradas ou encostadas a árvores; normalmente escondidas, anseiam pelo encontro 

com o espectador. São esculturas que, não procurando representar nada, possuem 

formas que nos são aparentemente familiares, ocupando cantos de salas, ou 

empoleiradas em árvores, como se fossem pássaros. Operam num território suspenso no 

tempo, numa paisagem que apela para outra ordem e condição do objecto criado, entre o 

caos e o rigor da revelação, entre o interior e o exterior da existência, irracional, 

individual e transcendental. 

Vivemos numa época cada vez mais materialista que, dedicando-se por vezes 

excessivamente ao corpo e ao prazer momentâneos, obscurece as coisas do espírito. 

Nesse sentido, os propósitos da sua obra são completamente fora de moda, de modo que 

a sua irreverência vai contra o sistema actual tornando-se, naturalmente, provocatória; 

de facto, a afirmação artística deste escultor assentou, e continua a assentar numa 

constante resistência2. Porém, a sua arte não reflecte acerca do presente, mas do 

passado, debruçando-se sobre questões humanas intemporais, que sempre inquietaram 

os antigos pensadores, mas que, pelo seu mistério, se abre sempre a diversas respostas. 

Curiosamente, a projecção da sua obra já ultrapassou largamente as fronteiras nacionais, 

para se situar ao nível dos mais destacados artistas portugueses contemporâneos, com 

presença e cotação asseguradas no estrangeiro. O seu percurso conta com importantes 

exposições em instituições nacionais e internacionais, e as suas obras integram 

relevantes acervos públicos e privados. Neste âmbito, tem diversas esculturas 

permanentes em espaço público em Portugal e no estrangeiro. 

Extremamente apelativa pelo seu impacto visual, a escultura de Rui Chafes 

dificilmente acolherá a indiferença do espectador sendo que, por essa razão, um 

espectador menos curioso contentar-se-á apenas com a sua aparência; pode, inclusive, 

nem reparar nela, já que, em alguns casos, as esculturas se escondem. Supondo que a 

escultura é encontrada, eis que pode surgir um convite à profundidade; no entanto, para 

o espectador que não consegue ultrapassar o objecto, escapar-lhe-á todo o ocultismo 

que está presente na sua obra, de modo que a sua escultura exige algum esforço por 

parte do público. O espectador deverá debruçar-se sobre os seus objectos, no sentido de 

                                                           
2 Como podemos verificar, por exemplo, na entrevista feita por Pedro Rolo Duarte, na revista Kapa, logo 
em Novembro de 1992 – cf. anexo 1, p. 147. 
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procurar o que se esconde atrás da forma; aprofundando esse mistério escondido, cairá, 

incontornavelmente, em interrogações que, pela sua natureza, dificilmente terão 

respostas concretas; afinal, os artistas não apresentam respostas, ou soluções, apenas 

oferecem perguntas. Com este trabalho, tentaremos aproximar-nos aproximar, na 

medida do possível, da natureza da obra de Rui Chafes, procurando entender que tipo de 

questões coloca, sabendo, à partida, que não é fácil percebê-la, nem, tão pouco, aceitá-

la. 
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I 

AS FONTES DA OBRA 

 

 

1.1. A Espiritualidade e a Ética Medieval 

 

A redução é uma transcendência. Essa ideia de transcendência associada à 
redução – que é uma ideia que já vem dos ícones, da arte bizantina e também 

da arte medieval – é uma ideia que é fundamental para o meu trabalho3. 
 

A divisão clássica da história ocidental está feita em três períodos: Antiguidade, 

Idade Média e Idade Moderna. A Idade Média durou entre os séculos V e XV e é 

frequentemente dividida, por sua vez, em dois períodos: a Alta e a Baixa Idade Média. 

O período medieval é frequentemente encarado como um suposto tempo de ignorância 

e superstição – ou uma época erradamente chamada de Idade das Trevas – devido à 

considerada hegemonia dos mandamentos religiosos. Os legados da Renascença e 

do Iluminismo foram os períodos em que os intelectuais estabeleciam a comparação da 

sua cultura com a cultura medieval, contribuindo para essa visão redutora4. 

No entanto, o Cristianismo é a filosofia de vida que mais fortemente caracteriza 

a sociedade ocidental. Durante quase dois mil anos tem estado ligado à história, 

literatura, filosofia, arte e arquitectura europeias, de modo que o conhecimento do 

Cristianismo constitui um pré-requisito para a compreensão da sociedade e da cultura 

em que vivemos – tal como a Bíblia continua a ser o livro mais lido em todo o mundo5. 

Consideramos a Idade Média como um verdadeiro marco na história do pensamento 

humano, uma vez que constitui um período de grande desenvolvimento dos estudos 

filosóficos, nomeadamente, acerca das grandes questões que desafiavam a inteligência 

humana, referentes a Deus, ao Homem e ao Mundo6. Deste modo, a Idade Média pode 

resumir-se como um período de cultura e de vida intelectual intensa direcionada para a 

união da fé e da razão. Grande parte dos problemas estéticos da Idade Média foi retirada 

                                                           
3 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 93. 
4 Os intelectuais renascentistas viam a civilização clássica como uma época de imensa cultura e 
civilização, mas a Idade Média como um progressivo declínio dessa cultura. O principal motivo deve-se 
ao facto de os renascentistas encararem a razão como sendo superior à fé. 
5 O que nos sugere que quando se estuda o passado torna-se o presente mais consciente, construíndo, 
assim, um futuro mais sólido. 
6 ALVIM, Décio Ferraz – Evolução do Pensamento Humano. Rio de Janeiro: Ed. de Ouro, s. d., p. 44. 
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da Antiguidade clássica7, embora o pensamento medieval tenha conferido a tais temas 

novos significados, inserindo-os no sentimento do Homem, do mundo e da divindade 

típicos da visão cristã8. Ainda que haja sido encarado como um período de atraso, “a 

cultura medieval tem o sentido da inovação, mas esforça-se por escondê-la sob as vestes 

da repetição (ao contrário da cultura moderna, que finge inovar mesmo quando 

repete)”9. 

Rui Chafes acredita que a arte seja um continuum e, por essa razão, é na Idade 

Média que elege o seu grande mestre e exemplo na escultura: Tilman Riemenschneider 

(1460-1531), um escultor alemão do gótico tardio10, conhecido pela escultura que 

realizou em madeira e em pedra. As suas obras, dispersas por várias igrejas e catedrais 

da Alta Baviera e da Francónia, na Alemanha, abrangem o período de transição entre os 

fins do Gótico e o Renascimento11. A sua actividade mais importante foi principalmente 

na cidade de Würzburg, tornando-se activo a partir 1483. Por volta de 1500, havia 

desenvolvido uma excelente reputação como artista, acabando por se tornar um cidadão 

abastado. O seu sucesso permitiu-lhe não só possuir várias casas como também ser 

proprietário de várias terras com os seus próprios vinhedos. A sua oficina de escultura 

desenvolveu-se de tal forma que dava trabalho a cerca de quarenta assistentes, o que 

equivalia a uma forte e fértil equipa. Em 1504, tornou-se vereador da cidade, cargo que 

cumpriu nos vinte anos seguintes; a sua actividade não só lhe trouxe estatuto social 

como também o ajudou a obter encomendas grandes e rentáveis. Entre 1520 e 1524, 

chegou a tornar-se prefeito da cidade; porém, durante a guerra dos camponeses alemães, 

foi preso, torturado e perdeu grande parte das suas propriedades. Conta a lenda12 que 

numa tortura lhe partiram as mãos e lhe espetaram pregos na língua para que não 

pudesse falar mais, terminando, assim, tragicamente com a sua carreira artística. 

A história da vida deste mestre escultor torna-se relevante no contexto da 

estética de Rui Chafes, uma vez que nela está presente a ideia de criação e a sua 

consequente queda. A noção da tragédia humana é incontornável na compreensão da 

sua obra; podemos facilmente verificar este facto observando, desde logo, as suas 
                                                           
7 As concepções de Sócrates, Platão, Aristóteles e Plotino muito influenciaram os pensadores medievais. 
8 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 13. 
9 Ibid., p. 11. 
10 O Gótico foi um movimento cultural e artístico que se desenvolveu na Idade Média e se prolongou até 
ao Renascimento, em Florença. Os primeiros passos são dados a meados do século XII, em França, 
essencialmente na construção de catedrais, acabando por influenciar profundamente todo o 
desenvolvimento estético nas diversas expressões artísticas. 
11 Grande parte das suas obras encontra-se numa colecção no Mainfränkisches Museum, em Würzburg. 
12 Não há provas históricas. 
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características formais – as formas e a cor negra das suas esculturas, de algum modo, 

remetem-nos para uma determinada agressividade, violência, ou obscuridade, presente 

no conceito de tragédia. 

A obra de Tilman Riemenschneider é uma obra de contornos precisos com 

linhas claras e cortantes, característica que também conseguimos apreender sem esforço 

na obra de Rui Chafes. Como toda a escultura medieval, a escultura de 

Riemenschneider é figurativa. A riqueza do detalhe com que os corpos e as roupas são 

representados é resultado de uma exactidão que só é possível atingir através do rigor 

absoluto e da sobriedade. Para reforçar o realismo das suas formas, grande parte da sua 

escultura é total ou parcialmente pintada; o que revela não ser um escultor inimigo da 

cor13. Poderá dizer-se que a introdução da cor na escultura, no caso da obra de Rui 

Chafes, teve a sua importância apenas numa fase muito inicial14.  

Recuando um pouco mais, sabemos também que Rui Chafes, quando trabalhou 

com pedra, pintava a pedra, mas essa é uma informação só acessível por meios 

privados, uma vez que não há quaisquer registos oficiais de tais obras. Só depois dessas 

primeiras experiências formais, digamos assim, a cor negra tornara-se uma constante na 

sua escultura, embora não a devamos encarar, de todo, como uma cor, nem tão-pouco 

como uma tinta, mas como uma máscara. 

Quanto à obra de Tilman Riemenschneider, uma das suas características é a 

representação de emoções interiores; a intensa expressividade dos rostos que esculpia 

mostra um “olhar para dentro”, o que faz dela uma arte de carácter maioritariamente não 

sensista, tal como a arte de Rui Chafes. Por outras palavras, trata-se de uma escultura 

que não deve ser direccionada para os sentidos, mas para o espírito. Por conseguinte, 

para que a arte alcance o espírito, terá de primeiro passar pela emoção, e Rui Chafes 

está absolutamente consciente da importância que a emoção tem na arte, já que “só a 

emoção pode tocar as pessoas”15. Esta pode parecer uma ideia básica ou naturalmente 

adquirível, no entanto, o artista deverá tê-la presente em todo o seu processo criativo 

porque a arte, independentemente da sua expressão artística, é sempre feita para o outro 

(independentemente da época); o artista não se pode esquecer que aquilo que mais 

                                                           
13 WITTKOWER, Rudolf – Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 75.  
14 Podemos verificar a utilização de cores vivas, não só nos plásticos inseridos nas primeiras instalações, 
como na luz ambiente criada no espaço da galeria – cf. capítulo A Iniciação na Escultura. 
15 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 94. 
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prende a atenção do espectador, ou pelo menos a forma mais pura de fazê-lo, é o 

primeiro impacto, e esse é, indiscutivelmente, emocional16. 

Neste caso, não se trata da partilha de emoções do artista que, de algum modo, 

está associada à apresentação de cores – cores que representam especificamente 

determinadas emoções – ou algum tipo de manifestação expressionista, mas da emoção 

que se atinge através da Forma; emoção essa que, de algum modo, já não pertence ao 

artista nem à própria obra, mas ao espectador. Por essa razão, a obra de Rui Chafes é 

sempre monocromática e absolutamente sóbria na qual, segundo as palavras do próprio 

artista, não há um único momento de self-expression17. As formas que faz – por mais 

íntimas que possam ser – não são expressão do seu eu, mas uma forma que, para o 

escultor, é imperativo fazer, onde o seu papel se cumpre apenas executando-as, 

construíndo-as, de maneira isenta e quase inexpressiva; na realidade, é a crença no 

“triunfo natural da Forma sobre a humanidade”18. Para Rui Chafes, só é possível captar 

a atenção do espectador através do rigor absoluto da forma das suas esculturas e da sua 

colocação no espaço, irmanando-se, de algum modo, ao escultor alemão, quando 

afirma: 

 
[Tilman Riemenschneider] foi para mim uma revelação na arte. Tive então o 
sentimento real de que algo tremendo poderia ser criado pela forma. Aquelas eram as 
esculturas que eu queria ver. Uma vez que ninguém as faz hoje, pensei, tenho eu de as 
fazer19. 

 

Para além de reflectir acerca da importância da emoção na escultura e de que 

forma deve, portanto, despertar a atenção do espectador, Tilman Riemenschneider fê-lo 

também pensar no lugar que a escultura deverá ter no mundo, o que equivale a pensar 

na sua função, no espaço em que fará sentido existir, e quais os motivos válidos para a 

sua concepção. É evidente que esses propósitos são alterados em função da época, 

contudo, é na Idade Média – mais concretamente no gótico tardio – que o escultor 

português encontra grande parte dos seus valores. Uma vez que predominava o 

Cristianismo, a arte era religiosa e como tal, o seu lugar era, sobretudo, na igreja. 

                                                           
16 Enquanto que na sensação se trata de uma impressão produzida por objectos exteriores num órgão dos 
sentidos, isto é, através do corpo, transmitida ao cérebro pelos nervos, convertendo-se depois em ideia, 
julgamento, ou percepção, na emoção trata-se de um conjunto de reacções, variáveis na duração e 
intensidade, que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. 
17 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 126. 
18 Ibid., na mesma página. 
19 Ibid., p. 156. 
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Porém, existe uma enorme diferença entre mostrar escultura num museu e 

mostrar escultura numa igreja. Os museus são espaços brancos, neutros e inertes, e, 

segundo Rui Chafes, “preparam a morte cuidadosamente, encenam a morte sob a forma 

de tédio e de vigilantes adormecidos”20. Foi na igreja que a escultura medieval iniciou o 

seu questionamento do mundo e o início dos seus problemas, de modo que a igreja é o 

berço da escultura medieval21; as esculturas medievais antes de serem depositadas no 

museu foram instrumentos de fé numa igreja22. Assim, comparando a escultura 

medieval com a escultura contemporânea, podemos afirmar que esta última sofreu uma 

descontextualização, bem como uma alteração no seu propósito inicial. Na realidade, a 

escultura de Rui Chafes, apesar de ser mostrada em museus e galerias (ou em espaços 

públicos), parte dos princípios subjacentes à forma gótica, no sentido de ser uma forma 

de fé. Além disso, convém também recordar que há uma grande diferença entre aqueles 

que hoje contemplam arte, aos quais chamamos de espectadores, enquanto que na Idade 

Média estávamos na presença de crentes: “a crescente importância social do 

Cristianismo teve efeitos profundos sobre a produção artística, transportando a arte 

cristã da modesta esfera privada para a arena pública e oficial”23. 

Os artistas medievais não tinham dúvidas acerca da importância da sua 

actividade no mundo, uma vez que a função da arte era suprema: elevar o homem. A 

arte era um meio de elevação ao mundo espiritual – que na mentalidade da época 

correspondia a alcançar Deus24. No caso de Rui Chafes, também a função da sua 

escultura parece orientar-se, desde cedo, para a salvação do espectador, daquele que 

contempla o objecto, no sentido de acordá-lo do sono profundo; esta intenção verifica-

se na exposição Um Sono Profundo (fig. 1), onde o escultor materializa a horizontalidade 

da condição humana, aqui figurada como uma condição rastejante. 

                                                           
20 Ibid., p. 94. 
21 Ibid., p. 95. 
22 Ibid., na mesma página. 
23 JANSON, H. W. [et al.] – A Nova História de Arte… Lisboa: F. C. Gulbenkian, 2010, p. 260. 
24 WITTKOWER, Rudolf – Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 41. 
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1. Um Sono Profundo 
1988, 15 esculturas em ferro, 
Galeria LEO, Lisboa 

Na Idade Média procurava-se transcender a matéria; perdendo o peso do corpo e 

estabelecendo uma ruptura com a matéria, o homem podia elevar-se espiritualmente, e 

voltar ao Céu, onde outrora o espírito residia; tal maneira de pensar vai, evidentemente, 

reflectir-se na arte. Uma linguagem 

escultórica com base nestes ideais 

filosóficos só poderia resultar na 

redução da forma escultórica ao 

absolutamente essencial, através de 

um rigor também absoluto, porque a 

perfeição e leveza são propriedades 

do espírito. 

Por outras palavras, através 

da arte, a fé cristã procurou elevar o 

homem face àquilo que faz dele um 

ser pesado: a sociedade, o quotidiano 

e a sua dependência dos sentidos (ou 

prazeres carnais). No fundo, tais 

coisas são a razão pela qual o homem 

está preso à vida terrena, não lhe 

permitindo a elevação espiritual, 

atribuindo à arte o papel de libertar o 

Homem. Uma vez que a escultura de 

Rui Chafes invoca a filosofia medieval, em toda a sua obra terá que estar presente a 

dicotomia corpo/espírito, mesmo que ela se direcione maioritariamente ao espírito. Em 

termos medievais, referimo-nos ao conceito Céu e a Terra, que é uma expressão 

hebraica que significa Universo. Essa é a primeira acção descrita na Bíblia: “No 

princípio, Deus criou o Céu e a Terra”25. No pensamento medieval, a capacidade inata 

do Homem alcançar Deus tornou-se impossível porque nos tornámos seres pesados 

através do pecado; o Novo Testamento usa, em vez de pecado, a palavra grega 

hamartia. Este substantivo deriva do verbo que pode significar omitir algo, tomar a 

estrada errada ou – em sentido figurado – enganar o próprio destino26. O homem na 

                                                           
25 Génesis 1, 1. 
26 GAARDER, Jostein – O Livro das Religiões. Lisboa: Ed. Presença, 2002, p. 160. 
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Idade Média vive obcecado pelo pecado; comete-o quando se entrega ao demónio, 

quando se declara vencido perante os portadores do pecado e dos vícios27. Podemos 

dizer que o pecado descreve aquilo que viola as intenções de Deus (que estão presentes 

na Bíblia) para a vida humana. No pensamento cristão, o homem devia estar com Deus, 

que é o Senhor da vida, e moldar a sua existência de acordo com os Seus objectivos. Por 

conseguinte, o pecado é o desejo humano de ser auto-suficiente e a sua ânsia de se 

desenvencilhar sem Deus, de modo que, o pecado representa aquilo que separa o 

homem de Deus sendo considerado não como um mal em si, mas como a ausência de 

benevolência. A questão da origem do mal é levantada na história da queda do homem 

presente na Bíblia; a Bíblia afirma que o mal existe no mundo e que a humanidade o 

tem dentro de si, de maneira que, se o mal existe, ele está em nós. Em suma, o grande 

fundamento do Cristianismo é a crença na ressureição do filho de Deus; apenas a fé em 

Jesus pode salvar o Homem, uma vez que só Jesus está entre o Céu e a Terra. A Bíblia 

refere-se à salvação como a libertação do pecado no Homem, permitindo-lhe, assim, 

atingir a verdadeira liberdade que é a Vida eterna; no fundo, o poder da fé tinha a 

capacidade de mudar vidas. 

Tal como a arte medieval é religiosa, a arte de Rui Chafes é “religiosa”, no 

sentido em que as suas esculturas são também intrumentos ou veículos para a elevação 

espiritual do espectador. Para este escultor, “a arte foi sempre religiosa. No fundo, não 

era necessário conhecer a verdade, era preciso amar e acreditar: a fé era o 

conhecimento”28. Na arte medieval, a arte não está no objecto; o espectador não 

admirava a escultura enquanto objecto, mas o significado da sua imagem; tal como não 

se ajoelhava perante o objecto, mas perante aquilo que ele representa. De certa forma, a 

qualidade das obras29 era igualmente importante, uma vez que se tratava de uma arte 

ainda mimética, teria de respeitar valores como a proporção e a harmonia, para que os 

corpos representados na escultura confirmassem a sua fidelidade à realidade – no caso 

da representação não ser fiel à realidade, provavelmente acusariam o escultor de criar 

imagens de outro mundo que não este, e tal criação considerar-se-ia demoníaca. Porém, 

o significado da obra era muito mais importante que a sua aparência. Neste sentido, 

                                                           
27 LE GOFF, Jacques (dir.) – O Homem Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 25. 
28 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 48. 
29 Por qualidade da obra entenda-se, neste caso, a exterioridade do objecto: qualidade dos materiais e a 
capacidade de representação harmoniosa da figura humana ou animal. 
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deveremos também reflectir acerca dos ícones, os quais pressupõem uma realidade 

espiritual e estética de carácter maioritariamente místico. 

Os ícones são representações da mensagem cristã que está descrita por palavras 

nos Evangelhos. Trata-se de uma criação bizantina do século V, que surge da oferta de 

uma representação da Virgem, atribuída pela tradição a São Lucas30. A palavra ícone é 

um termo derivado do grego que significa imagem. Os ícones começaram por ser uma 

representação sagrada pintada sobre um painel de madeira – hoje podem significar uma 

figura simbólica ou representativa de algo. Contudo, o que realmente nos interessa são 

as capacidades que tinham para atingir e, eventualmente, transformar o espectador. O 

conceito de ícone é um conceito imagético – tal como é a origem do conceito e, de 

algum modo, a definição actual – e numa época em que a maioria das pessoas não 

poderia ler a Bíblia – porque era analfabeta – o poder da imagem, devido à sua 

acessibilidade, era superior ao poder da palavra. Uma vez que “os humildes não podiam 

apreender através da escrita devia ser-lhes ensinados através de figuras”31; a imagem 

possuia uma forte carga didáctica e ideológica. 

Os artistas medievais representavam de forma notável o invisível fazendo com 

que o observador venerasse uma escultura como se estivesse na sua presença real, de 

modo a encorajar, através do olhar, pensamentos profundos. A arte era como a oração 

mais íntima do observador; no entanto, a construção dessa imagem era exclusivamente 

feita a partir da palavra de Deus, tal como era revelada pela Bíblia, e toda a doutrina 

cristã assentava na palavra de Deus32. Deste modo, a Bíblia era o maior instrumento de 

elevação espiritual. Embora a maioria das pessoas não soubesse ler, podiam ouvir; de 

modo que alguém lhes transmitia as palavras da Bíblia. O grande veículo de 

comunicação era a palavra, o que pressupõe que a palavra seria bem conservada, 

tornando, assim, o homem medieval um homem de boa memória33. 

A arte consistia na criação de imagens cristãs; através dela tornava-se bela a casa 

de Deus, chamava-se à memória a vida dos santos para deleite dos leigos. Ler uma 

imagem seria, supostamente, mais fácil do que ler as palavras, e, desse modo, mais 

                                                           
30 Quando se dá a queda de Constantinopla, em 1453, a população dos Balcãs contribui para difundir e 
incrementar a produção desta representação sacra, sendo na Rússia o local onde assume um significado 
particular e de grande importância. Pouco se conhece sobre as origens dos ícones devido à maioria dos 
exemplares terem sido intencionalmente destruídos por aqueles que as consideravam um incentivo à 
idolatria. O maior pintor russo de ícones terá sido Andrei Rubliov. 
31 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 27. 
32 JANSON, H. W. [et al.] – A Nova História de Arte… Lisboa: F. C. Gulbenkian, 2010, p. 258. 
33 LE GOFF, Jacques (dir.) – O Homem Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 27. 
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acessível para os crentes – tornando a arte como uma espécie de literatura dos leigos34. 

A arte era sempre um reflexo das palavras da Bíblia, e, por esse motivo, os artistas 

estavam ao serviço do Clero, servindo a iconografia35 estipulada pelos conselheiros da 

igreja, de modo que a sua actividade centrava-se essencialmente na transmissão da 

noção de fé; transferia a visão do universo do Céu para a Terra36. 

As passagens da Bíblia não deveriam (nem devem) ser interpretadas 

literalmente, mas, sim, numa perspectiva espiritual; por essa razão, teriam de ser 

explicadas por alguém (como talvez ainda hoje precisem). No fundo, o papel do artista 

não divergia muito do papel do sacerdote; enquanto que o sacerdote transmitia a palavra 

de Deus, aos artistas estava incubida a criação de obras pictóricas ou escultóricas, cujo 

alicerce era igualmente a palavra de Deus. 

A relação entre a arte cristã e os seus crentes era, de algum modo, recíproca, 

uma vez que “o culto dos ícones dependia da importância da crença popular”37. Nesse 

sentido, a arte religiosa pressupõe uma forte noção de comunidade, havendo ainda – 

como é natural em qualquer religião – uma inspiração moral muito própria. Tal relação 

estava para lá da superfície, pois a sua intencionalidade era predominantemente 

espiritual, tornando a arte uma realidade intermediária. Assim, os sacerdotes e os 

artistas, sendo intermediários de Deus, não havia dúvidas de que a verdadeira origem da 

obra de arte seria, em última análise, sempre Deus – esta noção de arte como 

intermediário é fundamental na obra de Rui Chafes. Além disso, a arte sempre teve 

como principal característica a invocação de eternidade. Quando visitamos, por 

exemplo, uma basílica, são as esculturas que parecem contemplar-nos (e não o 

contrário), como se tratassem de espíritos – aprisionados na matéria – que nos olham 

fixamente; tais figuras olham-nos hoje, como nos olham há séculos. Nesse sentido, a 

escultura medieval continua a ser aquilo que sempre foi – só o espectador é que mudou: 

                                                           
34 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 27. 
35 A iconografia (união da palavra grega eikon, que significa imagem, e a palavra graphia, que significa 
descrição ou escrita) é uma forma de linguagem visual que utiliza imagens para representar temas 
específicos; ciência que estuda a origem e a formação das imagens. 
36 “Os ícones funcionavam como imagens vivas, que tinham o objectivo de instruir e inspirar o crente. 
Porque se acreditava que a própria figura residia na imagem, aos ícones – fossem eles de Cristo, de Maria, 
de um santo ou de um anjo – era atribuído o poder de interceder em benefício dos crentes e de possuírem 
milagrosas propriedades de cura, sendo que algumas imagens eram transportadas para a batalha ou 
colocadas sobre as portas das cidades, oferecendo uma protecção totémica efectiva às suas 
comunidades.”; JANSON, H. W. [et al.] – A Nova História de Arte… Lisboa: F. C. Gulbenkian, 2010, p. 
272. 
37 TURNER, Jane – The Dictionary of Art. New York: Grove’s Dictionaries Inc., 1996, vol. 15, p. 75. 
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A ideia de representar santos sempre teve associações com o mistério, para não dizer 
propriedades mágicas; porém, Deus, sendo invisível, não podia ser idolatrado numa 
imagem e os ícones não podiam ser venerados como objectos sagrados38. 

 

Seja como for, é sempre mais fácil amar os objectos pelo sua aparência, do que 

amar Deus. O Homem medieval, de facto, sentia o mundo, embora o recusasse, por 

vezes, procurando desprezar a entrega do Homem aos seus sentidos, sobretudo, o gosto 

ingénuo pelo prazer imediato; a atenção dada ao mundo sensível nunca poderia anular a 

intencionalidade espiritual, de maneira que a Beleza medieval é de outra natureza: 

“temos a garantia de que quando o filósofo medieval fala de Beleza não visa somente 

um conceito abstracto, mas se refere a experiências concretas”39. Na Beleza medieval, 

não se trata de uma subjectividade ou de um termo relativo, e deve entender-se, desde 

logo, como um atributo de Deus. A origem da obra de arte – assim como de todo o 

mundo sensível – é fruto da criação de Deus. A Beleza do mundo era como que um 

reflexo de Deus e a imagem da Beleza ideal era, então, um conceito de origem 

platónica40. 

Na Idade Média a consciência da Beleza era um dado metafísico; a concepção de 

Beleza era puramente inteligível, já pela sua harmonia moral, já pelo seu esplendor 

metafísico41. Podemos tentar refazer o pensamento de outras épocas, mas muito mais 

difícil é sentir do mesmo modo que sentiam, de maneira que só podemos compreender o 

modo de sentir medieval se, com muito amor e fé, nos debruçarmos na mentalidade e na 

sensibilidade desta época. A Beleza está para além das coisas deste mundo. A definição 

de Beleza reconduz-nos à Verdade, e ambas são atributos de Deus. Em suma, 

procurava-se Deus – que seria a verdadeira definição da Beleza ou da Verdade – através 

da fé; por sua vez, encontrava-se a fé através da palavra de Deus que estaria presente na 

Bíblia, ou na arte: 

 
A satisfação estética do homem medieval não consiste, portanto, em fixar-se sobre a 
autonomia do produto artístico ou da realidade da natureza, mas em apreender todas 
as relações sobrenaturais entre o objecto e o cosmos, em sentir na coisa concreta um 
reflexo ontológico da virtude participante de Deus42. 

 

                                                           
38 Ibid., na mesma página. 
39 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 14. 
40 Ibid., p. 28. 
41 Ibid., p. 14. 
42 Ibid., p. 26. 
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Para além da espiritualidade, Rui Chafes encontra na Idade Média valores da 

ética do trabalho escultórico característicos das oficinas medievais; trabalho 

absolutamente rigoroso ao serviço da criação da perfeição e da leveza. 

Antes de qualquer realização escultórica, praticavam primeiro as suas formas 

com o recurso ao desenho, apesar de, nessa época, o desenho estar associado ao estudo 

da anatomia para facilitar a representação dos homens e dos animais43. Na maioria das 

vezes, os escultores iam desenhando na própria escultura, à medida que talhavam o 

bloco de pedra ou o tronco da árvore; tal processo não se reflecte, de modo algum, na 

metodologia de trabalho de Rui Chafes, uma vez que não existe qualquer 

experimentação quando está na sua oficina – na oficina apenas materializa as ideias que 

anteriormente registou, através do desenho44. O desenho preparatório só adquiriu uma 

importância crescente nas obras de arte no século XIV, inicialmente em função das 

grandes catedrais e igrejas, e um pouco mais tarde, em função da escultura45. No fundo, 

trata-se da introdução da prática projectual na criação artística que foi sendo instaurada 

a partir desta época, e que parece ser indispensável na prática artística contemporânea. 

O grande mestre da oficina distribuía o trabalho pela mesma, orientando os escultores 

acerca das ideias principais, e transmitindo-lhes os pormenores do programa 

iconográfico que recebia, por sua vez, do “conselheiro religioso”46. Fornecia-lhes 

esboços, provavelmente bastante minuciosos, que continham as medidas, o perfil, a 

postura e os traços principais da figura, supervisionando a sua execução, e, em algumas 

ocasiões, trabalhando ele mesmo directamente na escultura. Também na obra de Rui 

Chafes encontramos este rigor formal que, de algum modo, confirma a ideia da arte 

como uma construção mental e contenção de objectividade. 

No entanto, a tradicional relação que existia entre o mestre e o discípulo, que 

nesta época vigorava de forma intensa, na obra de Rui Chafes é completamente nula. De 

facto, o escultor trabalha com vários assistentes na oficina, mas com técnicos 

especializados, não com assistentes de belas-artes47. Esta distribuição de tarefas é uma 

forte característica das oficinas medievais, uma vez que “os trabalhos de arte figurativa, 

                                                           
43 WITTKOWER, Rudolf – Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 30. 
44 E também através da palavra, como veremos mais à frente. 
45 Ibid., p. 32. 
46 Ibid., p. 54. 
47 Verifica-se até algum repúdio pelo conceito de artista contemporâneo, com alguns casos pontuais. A 
impossibilidade de discípulos surge pelo facto de que o único apoio que o escultor precisa e procura na 
oficina é industrial, de modo a atingir o máximo de qualidade técnica. 
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concentrados à volta de um empreendimento urbanístico ou arquitectónico, eram 

trabalhos de equipa”48. 

A Idade Média, devido à sua cultura manuscrita, foi uma época de autores que se 

copiavam em cadeia sem se citar; com os manuscritos dificilmente acessíveis, copiar era 

o único meio para fazer circular ideias, de modo que, não se considerava delito o acto de 

copiar. De cópia em cópia, era frequente já ninguém saber de quem verdadeiramente era 

a paternidade de uma fórmula; afinal, pensava-se que se uma ideia era verdadeira 

pertencia a todos49. Algumas circunstâncias religiosas, sociais e psicológicas 

contribuiram para promover atitudes de humildade e uma aparente tendência para o 

anonimato – essa era a dignidade do artista medieval50. O artista não tinha liberdade 

para a sua arte devido ao facto de não ser permitido, de modo algum, encontrar na obra 

uma marca pessoal51. O artista estava ao humilde serviço da comunidade da fé, ao 

contrário do artista da Renascença, que tem um sentimento muito orgulhoso da própria 

individualidade e autoria. Nesse sentido, podemos dizer que a estética medieval era 

apenas uma: não existindo a possibilidade de distinção entre os autores, não havia 

qualquer noção de individualismo no campo das artes. Além disso, os medievais 

consideravam a originalidade como um pecado de orgulho, de tal maneira que, quando 

algo de novo era dito, esforçavam-se por se convencer que estavam simplesmente a 

repetir o que já tinha sido dito antes52. 

A arte medieval, estando intimamente relacionada com a religião, obedecia a um 

clero fortalecido que possuía, para além das suas funções eclesiásticas, as funções de 

organizar também as artes, que consequentemente colocam os artistas no papel de 

meros executores. Nesta época, não se dava propriamente valor aos artesãos, mas ao que 

estes criavam; não se venerava o artista, venerava-se a sua arte. Não se conhecia o 

termo escultor com o significado de artista53; somente no século XVI, em Itália, os 

artistas insistiram em estabelecer uma clara separação entre arte e ofício54. 

Durante a Idade Média, os pintores, os escultores e os arquitectos estão 

associados ao conceito de artes mecânicas, de forma pejorativa, uma vez que este está 

directamente associado ao trabalho. Artes mecânicas era uma expressão usada para 
                                                           
48 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 145. 
49 Ibid., p. 12. 
50 Ibid., p. 145. 
51 Ibid., na mesma página. 
52 Ibid., p. 11. 
53 WITTKOWER, Rudolf – Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 34. 
54 Ibid., p. 36. 
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designar as artes executadas de forma manual; o trabalho que se envolvesse com a 

utilidade prática e não estética. Essa associação perdura até metade do século XV, 

quando vários artistas e escritores de arte começam a posicionar-se em favor da sua 

condição de arte liberal. Deste modo, as artes liberais e as artes mecânicas têm 

diferentes posições hierárquicas na sociedade; as primeiras estão cheias de privilégios, e 

são alvo de um grande respeito; as segundas são consideradas pouco honrosas para 

quem as exerce, pois estão directamente ligadas ao trabalho manual. 

A atribuição do novo estatuto de artista dá-se, portanto, na época do 

Renascimento, época em que vigora uma estética contrária à da obra de Rui Chafes, 

pela noção de monumentalidade e, sobretudo, pelo facto de ser uma arte virada para 

fora. Tal como na Idade Média, Rui Chafes defende que a arte deveria ser anónima, o 

que explica o facto de as suas esculturas não possuírem assinatura. O escultor não assina 

– nem precisa assinar – as suas obras, a sua linguagem formal é a sua assinatura, a qual 

se revela inconfundível. 

Podemos perceber também a noção de anonimato através dos ícones religiosos: a 

sua produção era considerada uma arte nobre, que necessitava grande preparação não só 

técnica, como espiritual. O pintor de ícones precisava de se purificar de corpo e alma 

para conseguir a perfeição, pensando-se que o divino operava pela mão do pintor, 

tornando a assinatura da obra um acto inoportuno. Na realidade, o acto de assinar uma 

obra é um acto social e, como podemos concluir, o que importa não é o nome, mas a 

Forma. Atribuir importância a um artista apenas pela sua componente social é 

completamente indiferente para Rui Chafes, tal como o é a sua vida pessoal. Para o 

escultor, há um excesso de negócio e comércio em torno dos nomes e, igualmente, um 

excesso de nomes: 

  

Mas os nomes passam e a transcendência que a arte consegue suscitar, a acção que 
exerce enquanto ponto de passagem para um estado superior, através da tomada de 
consciência do espaço e da sua respectiva formulação intuitiva, é que interessam55. 

 

Deste modo, Rui Chafes mantém vivo o nome, mas, sobretudo, o legado 

espiritual e artístico de Tilman Riemenschneider, pois, como afirma, a sua escultura “é 

um ensinamento de tudo; não só da escultura, mas também da vida, dos materiais, do 

                                                           
55 CHAFES, Rui – Involução in Dardo – Magazine Contemporary Art, nº18, [2011], p. 70. 
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desenho, da maneira como se coloca a arte no mundo”56. A maior lição que retem deste 

mestre é que o escultor tem de ser absolutamente preciso e exacto na formulação 

espacial e na realização da escultura, para que a ideia que a habita possa ser transmitida 

claramente, com o máximo rigor, retirando o excesso, o ruído, tudo o que está a mais; 

nesse sentido, poderíamos alegar que, de algum modo, estamos perante uma escultura 

essencialista. 

A importância da obra de Tilman Riemenschneider e da estética medieval na 

obra de Rui Chafes não se deve aos seus factores formais, mas ao modo como o escultor 

medieval e o espectador desse tempo encaravam a escultura57. Em resumo, e segundo o 

próprio escultor, Rui Chafes aprendeu com Tilman Riemenschneider a espiritualidade 

na Escultura: a perfeição, a leveza, a desmaterialização, a ascensão, a perda do peso. 

Aprendeu a lidar com os seus limites, com os limites da matéria, e a transformar esses 

limites numa marca da passagem do sopro que transforma o peso da matéria na leveza 

do espírito. No gótico tardio encontra ainda a sabedoria, a experiência, a capacidade de 

anonimato, a capacidade de trabalho, e a capacidade de transmitir através de formas a 

noção de fé, a noção de um mais além, de uma coisa que não tem princípio nem fim. 

Rui Chafes desenvolve uma irmandade – diríamos metafísica – com Tilman 

Riemenschneider, para frizar, sobretudo, a importância que tem para a sua obra a ética 

do escultor medieval, mas também a espiritualidade, apesar de não a assumir, talvez 

porque isso seria um motivo de categorização – e, naturalmente, redutor.  A sua arte 

pretende-se livre e, como tal, procura não inserir-se numa categoria ou movimento 

artístico. 

Além disso, a espiritualidade medieval é actualmente encarada, de algum modo, 

como uma estagnação da humanidade, por ter sido responsável pelo atraso do progresso 

técnico que se desenvolveu a partir do século XVII. Para Rui Chafes, trata-se 

precisamente de uma involução, uma vez que havendo um avanço técnico há um 

retrocesso espiritual. Este modo de pensar é considerado ingénuo, na medida em que o 

Homem moderno tem que ver para crer, de maneira que o conceito de fé foi cada vez 

mais desprezado. 

Rui Chafes deverá inserir-se nesta linhagem espiritual – a que atingira na 

espiritualidade e, consequentemente, na escultura medieval, um dos seus expoentes 

                                                           
56 Na entrevista feita por Sílvia Gonçalves – cf. anexo 2, p. 163. 
57 Em termos formais medievais na escultura de Rui Chafes verifica-se apenas uma sugestão de 
referências a objectos de carácter funcional, como, por exemplo, objectos de guerra. 
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maiores; no caso do espectador não acreditar nesse legado, em cuja matriz a sua obra se 

inscreve, ficará apenas pelo objecto, que, afinal, não existe. 

 

1.2. O Romantismo Alemão e a Flor Azul 

  

O Romantismo alemão ocorreu no mundo ocidental no final do século XVIII e 

início do século XIX. Foi uma tendência filosófica, artística e cultural que voltou a 

reflectir sobre a natureza da arte e do papel do artista na sociedade. As principais 

características deste período envolvem: a colocação da emoção, do sentimento e da 

intuição antes da razão; a crença na existência de áreas cruciais da experiência, que 

estão negligenciadas na mente humana; e a crença na importância geral do indivíduo e 

da sua subjectividade. Por estas razões, é uma fase na história da humanidade que critica 

a confiança que se depositou no progresso e na racionalização – principal característica 

da tendência do pensamento e acção iniciados no Renascimento, e que atinge um dos 

auges no Iluminismo. 

O Romantismo revalorizou a Idade Média, sobretudo porque descobriu nela o 

germe de uma estética do sentimento, vendo nessa época a formação de uma nova 

sensibilidade da paixão imperecível, que leva a poesia a fazer-se expressão do 

indefinido58. O grande motivo da oposição do Romatismo face ao racionalismo do 

Renascimento e do Barroco foi a sua espiritualidade e misticismo, valores que haviam 

caracterizado a Idade Média. Assim, o Romantismo resulta numa oposição dos valores 

dominantes da época, dos seus contemporâneos e das suas estruturas sociais, de modo 

que os românticos criticavam fortemente alguns valores que consideravam excessivos 

no capitalismo59. Afinal, a palavra romântico tem origem na forma literária medieval 

romance e, como tal, é uma tendência que evoca tradições antigas, recordando, assim, a 

Idade Média, como os bons velhos tempos. Neste sentido, nota-se também uma 

exaltação da natureza, da paisagem e da vida rural e primitiva – ao contrário do 

racionalismo que se fascina pelo progresso técnico e pela matéria. 

Apesar da invocação da Idade Média, o Romantismo foi um movimento 

eminentemente burguês, e todos os problemas considerados hoje como modernos, 

curiosamente, já se encontravam nele implícitos. Efectivamente, o Romantismo foi um 

                                                           
58 ECO, Umberto – Arte e Beleza na Estética Medieval. Lisboa: Ed. Presença, 1989, p. 142. 
59 FISCHER, Ernst – A Necessidade da Arte. Lisboa: Ed. Ulisseia, 1959, p. 62. 
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movimento contra o inimigo, e os artistas caminhavam para horizontes sem fim. À 

medida que a produção material se foi oficialmente considerando como a quinta 

essência de tudo o que seria louvável, e as aparências da respeitabilidade envolvendo a 

realidade sórdida dos negócios, os artistas e os escritores esforçavam-se com um 

crescente ardor em revelar o coração humano e espalhar a paixão na ordem, 

aparentemente bela, do mundo burguês60: 

 

O artista e as artes viram-se em pleno progresso da produção capitalista das 
mercadorias, com a sua alienação total do ser humano, a exteriorização e a 
materialização de todas as relações humanas, a divisão do trabalho, a fragmentação, a 
especialização rígida, o afrouxamento de todos os laços sociais, o isolamento crescente 
e a negação do indivíduo61. 

 

Assim, podemos dizer tratar-se de um período de revolução romântica, em que 

um grupo de filósofos, pensadores, poetas e artistas “apresentavam progressivamente ao 

Mundo uma visão do Homem enquanto parte de um destino idealizado, em comunhão 

com o Universo não exclusivamente divino, mas, sobretudo, enquanto milagre de uma 

razão divinizada, de um qualquer milagre que colocasse o Homem finalmente, no seu 

lugar de sonhador do Mundo”62. Esta imagem da comunhão universal da razão com o 

sonho, que já se tinha perdido há muito, terá sido a maior razão pelo fascínio de Rui 

Chafes pelo Romantismo alemão: “Esse novo olhar apresentava-nos, de novo, o Mundo 

como um todo indivisível, como os Antigos queriam, em que tudo se relacionava com 

tudo, tudo fazia parte de tudo, tudo revelava o significado de tudo, a mais ínfima parcela 

era um reflexo da mais incomensurável totalidade”63. 

Por volta de 1790, o Romantismo começou por ser um pequeno movimento em 

círculos literários; começando pela poesia, acabou por se espalhar para outras artes, 

criando tradição e tornando-se cultura no ocidente. A primeira vez que surge o conceito 

de poesia romântica foi pela mão do crítico alemão Friedrich Schlegel (1772-1829) em 

1798, na revista Athenaeum, acompanhada pelo seu irmão August Wilhelm Schlegel 

(1767-1845). Uma vez que os românticos alemães criticavam a realidade social do seu 

tempo, na arte romântica não está inserida a política, nem nenhum estatuto social; 

gravita num universo muito próprio que parece estar fora de qualquer tempo e de 

qualquer espaço, no sentido de se inserir numa determinada aspiração ao infinito. 
                                                           
60 Ibid., p. 63. 
61 Ibid., p. 60. 
62 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 31. 
63 Ibid., na mesma página. 
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Afinal, “o artista, no seu movimento para o Ideal, perturba a estabilidade de uma 

sociedade. A sociedade aspira à estabilidade, o artista aspira ao infinito”64. 

Tal como os artistas românticos, Rui Chafes resiste à sociedade, mas não a 

abandona porque não pode. Na realidade, o eu do artista romântico estava isolado e 

direccionado sobre si mesmo, lutando pela vida, sonhando com a unidade perdida, e 

aspirando a uma alma colectiva projectada pela sua imaginação, quer no passado, quer 

no futuro. De facto, uma das experiências fundamentais do Romantismo foi a imersão 

do indivíduo, “só e imperfeito, da divisão crescente do trabalho, da especialização e da 

fragmentação da vida que daí resultava”65, uma situação dura que, no entanto, provocou 

no indivíduo uma forte consciência de si mesmo: “O homem romântico vive a sua vida 

como um romance, arrastado pelo poder dos sentimentos a que não pode resistir”66, e a 

sua melancolia brota, precisamente, da sua incapacidade de negar o seu “poder 

sentimental”. Refugiando-se numa dimensão de interioridade que nega a relação erótica 

como mundo real, os românticos não procuravam uma Beleza estática e harmónica, mas 

uma Beleza dinâmica e, portanto, desarmónica, na medida em que o belo pode brotar do 

feio, a forma do informe, e vice-versa67. Assim, os únicos que poderiam fornecer uma 

poesia coberta de subjectividade, uma temática da ideia, do sentimento e da intuição, 

seriam os místicos; uma vez que conseguimos encontrar todos estes valores na escultura 

de Rui Chafes, podemos considerá-lo, enfim, um escultor místico. 

Dever-se-á ter em conta que, no Romantismo, “a Beleza configura-se como 

sinónimo de Verdade”68; ao contrário do pensamento clássico, no pensamento 

romântico, é a Beleza que produz a Verdade e não o contrário – tal como para Rui 

Chafes, não é a arte que imita a vida, mas a vida que imita a arte69; a Beleza não 

participa na verdade, mas é a sua artífice. Assim, o ser romântico vive em busca 

constante da Beleza, que não poderá emergir senão do seu interior. 

Além disso, a ironia revela-se um método filosófico no Romantismo, uma vez 

que a leveza é praticada, mesmo quando se trata de conteúdos graves e exigentes70; esta 

ironia também está presente na obra de Rui Chafes, já que considerou, certa vez, as suas 

                                                           
64 Ibid., p. 49. 
65 FISCHER, Ernst – A Necessidade da Arte. Lisboa: Ed. Ulisseia, 1959, p. 62. 
66 ECO, Umberto (dir.) – História da Beleza. Lisboa: Difel, 2009, p. 314. 
67 Ibid., p. 315. 
68 Ibid., na mesma página. 
69 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 128. 
70 ECO, Umberto (dir.) – História da Beleza. Lisboa: Difel, 2009, p. 318. 
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esculturas como sendo “angélicas”71 e, no entanto, sabemos que os seus conteúdos têm 

o seu peso. A atitude irónica do Romantismo permite ao observador um duplo 

movimento: a aproximação e o afastamento em relação ao objecto, de modo que acaba 

por ser uma espécie de antídoto, que não só trava o entusiasmo inerente ao contacto 

com o objecto e a sua anulação, como também impede a queda no cepticismo72, 

relacionada com o distanciamento do objecto. Assim, o sujeito pode, sem perder a sua 

liberdade e sem se tornar escravo do objecto, penetrar o próprio objecto, mantendo a 

sua subjectividade. A compenetração de sujeito e objecto reflecte-se, de algum modo, 

na compenetração correlativa entre a aspiração e uma vida romântica, lançada para além 

dos limites estreitos da realidade que nos é oferecida. De facto, “a romantização tende a 

dar um alto significado às coisas banais, uma aparência misteriosa às coisas vulgares e a 

dignidade do desconhecido às coisas conhecidas”73, de modo que para os rebeldes 

românticos, não havia um tema privilegiado, já que todo o tema era bom em arte. 

Afinal, no Romantismo assistimos ao regresso da discussão das antíteses 

clássicas do pensamento, para repensá-las numa relação dinâmica, diminuindo a 

distância entre o sujeito e o objecto74. Neste sentido, a participação do espectador 

revela-se fundamental na obra de Rui Chafes, uma vez que a activação do objecto 

artístico só é possível através do sentimento do sujeito. Assim, é necessária uma 

determinada intimidade entre o observador e a obra de arte, que só será possível através 

de um determinado recolhimento e, por sua vez, de uma pausa. De facto, não é possível 

ser-se romântico, sem se saber parar; essa pausa é um dos principais convites, ou 

sugestões, da obra de Rui Chafes. Uma vez que “o objecto romântico está no devir”75, 

para o escultor, “ele não existe, não está aqui. É um objecto ausente, em fuga, 

impossível”76. Perante tal definição de objecto, entendemos que a pausa a que nos 

referimos anteriormente tem o propósito de se transformar em viagem introspectiva, na 

medida em que o observador deverá perseguir o seu devir, provavelmente, inalcançável, 

mas reflexivo e, eventualmente, libertador. 

                                                           
71 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 113. 
72 Doutrina dos que afirmam que o homem não pode obter nenhuma certeza a respeito da verdade, o que 
implica uma condição intelectual de questionamento permanente e na respectiva inadmissão da existência 
de fenómenos metafísicos e religiosos. 
73 FISCHER, Ernst – A Necessidade da Arte. Lisboa: Ed. Ulisseia, 1959, p. 62. 
74 ECO, Umberto (dir.) – História da Beleza. Lisboa: Difel, 2009, p. 315. 
75 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 49. 
76 Ibid., na mesma página. 
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Apesar de existir uma grande diversidade de autores no Romantismo alemão, é 

Novalis (1772-1801) quem constitui a referência fundamental do escultor. Novalis foi 

poeta, filósofo, místico e um dos principais precursores do Romantismo alemão. 

Enquanto frequentava as Universidades de Jena77, e mais tarde de Leipzig78, lidou de 

perto com os poetas e filósofos do Romantismo, e foi por eles bastante influenciado.79 A 

sua curta e intensa vida – morreu com apenas vinte e nove anos de tuberculose 

pulmonar – acompanhou todo o esplendor do Idealismo alemão80, apesar de ter sido 

criado numa Europa onde o Iluminismo, difundido por Immanuel Kant (1724-1804), 

reunia cada vez mais intelectuais; Novalis não se deixou influenciar, mantendo-se 

fielmente religioso a uma crença inalterável no amor81. 

O nome Novalis surge pela primeira vez numa publicação com o título 

Blütenstaub (Pólen), na revista Athenaeum, em 1798, sendo Novalis o pseudónimo com 

que Georg Philipp Friedrich von Hardenberg decidiu “renascer para o Mundo”82; um 

velho nome de família, eventualmente um paradigmático antepassado, que significa 

“desbravador de novas terras”83. Na realidade, este renascimento sucede-se após a morte 

da sua amada Sophie von Kühn (1782-1797)84. 

Quando Novalis conhece Sophie, uma jovem de apenas treze anos, apaixona-se 

de tal forma, que lhe pede em casamento no dia seguinte. Com alguma dificuldade de 

                                                           
77 Uma das dez universidades mais antigas da Alemanha (1558). O auge da sua reputação da 
Universidade de Jena ocorreu sob os auspícios quando Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Hegel (1770-
1831), Schelling (1775-1854), Friedrich Von Schlegel e Friedrich Schiller (1759-1805) faziam parte do 
corpo docente. Grande parte dos prédios da universidade foi destruída por bombardeios na Segunda 
Guerra Mundial. 
78 Pelos bancos académicos da Universidade de Leipzig passaram grandes personalidades como: Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, entre outros. 
79 A lista é extensa: Friedrich Schiller, os irmãos Schlegel, Johan Gottlieb Fichte, Friedrich Hölderlin 
(1770-1843), Wilhelm Schelling, Goethe, Jean Paul (1763-1825), Ludwig Tieck (1773-1853), Herder 
(1744-1803), Heinrich Von Kleist (1770-1811), entre outros.  
80 Novalis viveu tempo suficiente para ver a única publicação de “Fé Pólen”, e “Amor ou o Rei e a 
Rainha”, e “Hinos à Noite”. Os seus romances inacabados: “Heinrich von Ofterdingen” e os “Noviços em 
Sais” e inúmeras outras notas e fragmentos foram publicados postumamente pelos seus amigos Ludwig 
Tieck e Friedrich Schlegel. 
81 Entre 1795 e 1796, Novalis preocupou-se com a doutrina científica de Johann Gottlieb Fichte que 
muito influenciou a sua visão do mundo; não só leu as filosofias de Fichte, como também desenvolveu os 
seus conceitos, transformando o Nicht-Ich (em português "não-eu") para o Du (em português "você") e o 
sujeito igual ao Ich ("Eu"), tendo sido este o ponto de partida para a “religião do amor” (Liebesreligion) 
de Novalis. 
82 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 31. 
83 FITZGERALD, Penelope – A Flor Azul.  Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2010, p. 221. 
84 Também Rui Chafes parece ter tido o seu renascimento individual, uma vez que o apelido com que se 
apresenta é também um pseudónimo; porém, não sabemos se houve, de facto, um acontecimento antes, ou 
qual a sua origem, mas como deixámos claro, a vida pessoal do artista, para Rui Chafes, não deve 
transparecer na obra. 
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aceitação pela parte da família Hardenberg85, a sua paixão por Sophie, firme, convicta e 

entusiástica, fez com que o romance logo avançasse; no entanto, a vida da frágil da 

menina durou pouco mais de dois anos, e acabou por morrer dois dias após o seu 

décimo quinto aniversário, afectando profundamente Novalis86. Esta experiência 

amorosa de carácter místico é, em si mesma, uma forma de representação de um amor 

ideal, sendo Sophie um amor platónico, antes e, naturalmente, depois de sua morte. Na 

realidade, a morte de Sophie “é o começo da sua grande Noite iniciática, da grande 

doença e do seu implícito prazer. No seu infinito amor, ela estará para sempre presente 

e poderá aparecer, em qualquer momento, se nisso se acreditar”87. De um ponto de vista 

exclusivamente romântico, Sophie “tem o nome necessário e terá sofrido a morte 

necessária”88, já que depois de sua morte, Hardenberg morreu metaforicamente, dando 

assim vida a Novalis. O renascimento individual dá-se depois de uma morte metafórica, 

de modo que a alma não pode ver Deus, mas apenas na sua imagem renascida (Jesus 

Cristo), tal como não seria possível para Novalis alcançar Sophie com o seu velho 

nascimento; ela reside somente no homem renascido. Neste sentido, a morte torna-se 

uma preparação da alma para a purificação, sendo que Novalis, chorara “lágrimas de 

deleite pela nova vida”89. Esta noção de renascimento é bem conhecida e essencial no 

Pietismo, um movimento que valoriza as experiências individuais do crente; esta 

corrente religiosa alemã do século XVII sublinha a conversão por intensa experiência 

religiosa individual, a união do coração com Cristo e o zelo pelos textos bíblicos. 

De Georg Philipp Friedrich von Hardenberg a Novalis “ter-se-á dado, sem 

dúvida, muito mais do que um nome literário; deu-se o tradicional novo nascimento dos 

iniciados, tendo o nome que assumiu – eventualmente de um paradigmático antepassado 

– religado, sabiamente, o antigo e o novo homem”90. Novalis escreveu sobre uma 

religião universal baseada na ideia de que há sempre um terceiro, entre um ser humano e 

Deus, tal como na Idade Média. Este intermediário, no caso da tradição cristã, é Jesus 

Cristo; no caso de Novalis, a sua amada Sophie; e no caso de Rui Chafes – como 

verificámos anteriormente – a arte. 
                                                           
85 Novalis era descendente da antiga baixa nobreza alemã. Diferentes linhas da família incluem 
importantes magistrados influentes e funcionários ministeriais. 
86 Na tentativa de superar a tragédia, estabeleceu noivado com Julie Von Charpentier (1776-1811), mas 
nunca se chegaram a casar; rapidamente constatou que a presença de Julie tornava a ausência de Sophie 
ainda mais aparente. 
87 CHAFES, Rui – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 11. 
88 NOVALIS – Os Hinos à Noite. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998, p. 10. 
89 Ibid., p. 27. 
90 Ibid., p. 10. 
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No romance inacabado Heinrich von Ofterdingen, Novalis descreve uma 

harmonia universal do mundo com a ajuda da poesia. É nesta obra que surge a “Flor 

Azul”, símbolo que se tornou um dos mais importantes do Romantismo 

alemão. Originalmente, seria uma resposta ao romance Wilhelm Meister91, de Goethe, 

que Novalis terá lido inicialmente com entusiasmo, mas acabando, mais tarde, por 

considerar uma obra sem poesia, na medida em que não lhe agradou a vitória da 

economia sobre a poesia. A história começa assim: 

 

Os pais já se haviam deitado, e adormecido, o relógio batia, no seu monótono tic-tac, 
as janelas estremeciam com as rajadas do vento; de vez em quando, um raio de lua 
vinha iluminar o quarto. E o rapaz revirava-se na cama, com o pensamento no 
Estrangeiro, no que ele contara. – Não, pensava ele para consigo; não são os tesouros 
que me despertam, no íntimo, tão inconfessáveis desejos; estou longe de sentir a 
mínima cupidez; mas quanto à Flor Azul, essa sim, anseio por descobri-la! Não me sai 
da cabeça, não consigo pensar ou imaginar outra coisa além dela. Nunca nada me 
impressionou desta maneira: tenho a sensação de que a minha vida, até aqui, não 
passou de um sonho, ou de que, enquanto dormia, vim ter a outro mundo; porque, 
naquele em que eu vivia, quem é que alguma vez se preocupou com flores? E de tão 
insólita paixão por uma flor única, muito menos, até aqui, ouvi falar. De onde terá 
vindo, realmente, esse Estrangeiro? Nenhum de nós jamais vira homem como ele; o 
que, no entanto, não compreendo, é o facto de ter sido eu o único a deixar-me perturbar 
com as suas palavras; pois não as escutaram os outros, tal como eu? Contudo, nada de 
semelhante se passou com eles92. 

 

No primeiro parágrafo, podemos verificar a presença de conceitos muito 

específicos e, consequentemente, profundos. Em primeiro lugar temos o “Estrangeiro” 

que, efectivamente, será uma metáfora da ideia de origem; neste caso, surge apresentada 

                                                           
91 Neste romance são narradas as aventuras do jovem Wilhelm Meister e consequentemente o seu 
desenvolvimento espiritual, psicológico e social. Filho de um casal de comerciantes da classe média alta, 
contrariando seus pais, apaixona-se por uma actriz e pelo teatro. Com um grupo de teatro viaja por toda a 
Alemanha, conhecendo várias cidades e gentes daquela época. Mais tarde, começa a descobrir que não 
tem vocação para a vida de artista, mas que prefere apreciar as coisas simples da vida, sonhando ter filhos 
e um casamento feliz. Nesse meio tempo, Wilhelm é conduzido até uma sociedade secreta, a “Sociedade 
da Torre”, descobrindo que esse grupo de nobres formou uma sociedade com o fim de ajudar vários 
jovens a alcançarem o desenvolvimento e a formação por eles desejados. Há muito tempo que essa 
sociedade secreta acompanhava Wilhelm, enviando pessoas para influenciá-lo nas suas decisões e na sua 
visão de mundo. A sociedade informa Wilhelm que os seus anos de aprendizado terminaram e que ele 
está maduro para seguir em frente. Alegre com essa notícia, decide dedicar-se exclusivamente a Felix, 
filho da sua primeira paixão. A sua maior preocupação é encontrar uma mãe para o seu filho, acabando 
por encontrar Natalie, uma antiga paixão, e casar-se com ela. Natalie é inclusive um membro da 
Sociedade da Torre, de modo que fica a dúvida se a decisão de se casar com ela realmente foi de 
Wilhelm, ou se a sociedade continua a influenciar as suas decisões através dos seus membros. 
O romance é considerado o marco inicial do Bildungsroman, onde o protagonista anseia por um 
desenvolvimento pessoal e o alcança através da utópica e iluminista Sociedade da Torre, e não através da 
arte, como pensava anteriormente. O romance foi reconhecido posteriormente como um documento 
histórico, pois retrata com muita exactidão a sociedade da segunda metade do século XVIII, como, por 
exemplo, a relação entre a nobreza e a burguesia, a função da arte, a influência 
da Maçonaria, o Iluminismo e o Pietismo. 
92 NOVALIS – Heinrich D’Ofterdingen. Torres Vedras: Tertúlia do Livro, s. d., p. 9. 
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a existência da Flor Azul. Uma vez que mais ninguém ouviu ou prestou atenção, o 

Estrangeiro poderá ser (e porque não?) uma voz interior. Talvez hoje e de modo 

desajustado chamar-lhe-iamos consciência, mas neste contexto será, eventualmente, a 

voz de Deus, de modo que este acaba por ser uma personificação de Deus. Assim, o 

Estrangeiro representa a origem, seja ela do sentimento, do conhecimento ou até do 

Amor ou da Paixão. De facto, para Novalis, “a natureza do verdadeiro desejo entre um 

homem e uma mulher é o mais difícil de compreender e, simultaneamente, o mais 

importante”93. 

Na realidade, os sentimentos só aparentemente são partilhados, de maneira que o 

Estrangeiro surge na presença de outras pessoas, mas apenas Heinrich se perturba, tal 

como aconteceu com Sophie; apesar de Novalis se ter apaixonado instantaneamente por 

Sophie, o mesmo não terá acontecido com a sua família e amigos, que tentaram ainda 

eliminar o seu sentimento – só mais tarde começaram a gostar dela, de modo que esta é 

também uma concepção da pura individualidade e da sua implícita subjectividade. 

Afinal, há pessoas que vêem mais e pessoas que vêem menos, tal como há quem se 

apaixone automaticamente quando se cruza pela primeira vez por determinada beleza, 

enquanto que outras necessitam de algum tempo para alcançá-la. No fundo, cada pessoa 

tem o seu tempo, e aquilo a que nos referimos, é de uma preparação que passará pela 

sensibilidade que, efectivamente, nem todos possuem, mas que se pode construir94. A 

aparição do Estrangeiro e o que este oferece a Heinrich, na realidade, fá-lo apaixonar-se 

por uma ideia (Flor Azul) e a partir daí, viver para encontrá-la. 

A Flor Azul pode ser a definição de múltiplas coisas; pode, por exemplo, ser 

uma metáfora do Amor – uma pequena flor que mais ninguém reparou, torna-a única e, 

desse modo, especial. Afinal, qual é a explicação para o destaque de uma pequena e 

delicada flor rasteira numa floresta densa? A resposta não poderá simplesmente estar 

associada à decisão humana, mas talvez ao Estrangeiro, cuja origem é, e será sempre, 

um mistério. O Estrangeiro parece ser algo de outro mundo e não de outra terra, de 

modo que a Flor Azul terá, necessariamente, um carácter místico ou divino; o símbolo 

da profunda, indizível e insubstituível fonte de inspiração, que não deixa de ser uma 

metáfora do Amor, já que é também fonte de inspiração. É o símbolo de tudo o que é 

                                                           
93 FITZGERALD, Penelope – A Flor Azul.  Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2010, p. 84. 
94 Se a sensibilidade for considerada uma capacidade, ela pode ser construída; no caso de a considerarmos 
um dom, então dificilmente se tratará de uma construção. No desenvolvimento desta reflexão, talvez se 
possa encontrar uma possível definição acerca do que é o artista e o homem comum, e daquilo que os 
separa. 
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inefável na vida humana: a valorização da ilusão e a importância de sonhar, 

características absolutamente necessárias para os românticos. Na profundidade da 

metáfora, Novalis fala sobre passar a vida a sonhar, e não saber o que fazer quando o 

sonho se concretiza. 

Neste sentido, a Flor Azul é um símbolo que representa a luta metafísica pelo 

infinito e o inalcançável, e sentimentos como a gratidão, o respeito, a admiração, a 

apreciação, o desejo e o amor platónico. As nossas mãos nunca poderão alcançar 

fisicamente a Flor Azul porque ela é de outra natureza, mas o nosso coração e a nossa 

alma podem fazer com que a Flor Azul exista, através de atitudes, pequenos gestos e 

sentimentos nobres; ela existirá, sobretudo, para os que têm a capacidade de sonhar, 

acreditar e ver. A crença de ser possível construir um mundo novo através do 

sentimento ou do sonho, afinal, “todos têm a liberdade de imaginar o que é o mundo e o 

mundo, muito provavelmente, é imaginado por cada um de forma diferente, de modo 

que não há qualquer motivo para acreditarmos na realidade imutável das coisas”95. 

Para Rui Chafes, “a Flor Azul, agora e sempre, é a Poesia, a Arte, a Forma, a 

Ideia (espírito), o Vazio. E é, agora e sempre aquilo em que acredita. O resto é pó, 

cinza, lixo”; trata-se, sobretudo, da poetização do mundo, na medida em que, para 

Novalis, tudo é poesia: “a ciência que estuda o mundo é a poesia”96. Nesse sentido, as 

esculturas de Rui Chafes inserem-se numa mundividência em que tudo é semente, na 

medida em que tudo pode florescer algures no tempo e no espaço, enaltecendo a 

perspectiva de que “não existe nada no Mundo que seja mau”97. 

A escrita de Novalis é absolutamente requintada, delicada e o seu conteúdo 

portador de uma admirável “estreiteza de espírito”98; destaca-se pela sua inesgotável 

esperança no “rigor absoluto da poesia”99, uma vez que representa uma maneira de 

escrever que já desapareceu; “a forma rigorosa de tocar o Absoluto por meio da 

dispersão”100. Os textos de Novalis são de uma clareza e de uma concisão que, além de 

ser característica da língua alemã, são acima de tudo, uma característica de Novalis101. 

                                                           
95 FITZGERALD, Penelope – A Flor Azul.  Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2010, p. 39. 
96 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 107. 
97 FITZGERALD, Penelope – A Flor Azul.  Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2010, p. 42. 
98 Ibid., p. 35. 
99 CHAFES, Rui – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 12. 
100 Ibid., p. 10. 
101 Um dos fascínios de Rui Chafes pela língua alemã é o facto de ser perfeitamente arquitectónica: “ela 
constrói-se, sucessivamente, com elementos precisos e insubstituíveis que têm significados exactos para 
cada caso ou situação e não poderão ser trocados. É todo um sistema conceptual onde não existem falhas 
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Encontramos a “exactidão poética”102 de Novalis sobretudo nos títulos das obras 

de Rui Chafes que, apesar de dispersos, e aparentemente sem sentido, acabam por ter 

um papel fundamental: orientar o sujeito, curiosamente, desorientando-o, ou seja, o 

espectador que procurar no título uma espécie de esclarecimento da obra, só se sentirá 

mais perdido (salvo raras excepções). Deste modo, os títulos, pela sua estranheza, têm 

um caractér provocatório, atingindo o sujeito no sentido de quase obrigá-lo a reflectir 

sobre a obra, na medida em que o observador, geralmente, procura comparações válidas 

entre a escultura e o seu título. Contudo, no caso da obra de Rui Chafes, o sujeito não 

chegará a uma conclusão final ou sequer encontrará uma resposta concreta; no entanto, 

é esse processo, ou caminho que se revela mais importante, e não o fim (tal como a Flor 

Azul). É neste sentido, que a arte de Rui Chafes é uma arte difícil, na medida em que 

exige algo do sujeito/público. 

Novalis foi um escritor compulsivo, atraído com um magnetismo mágico pela 

ideia de suicídio e inspirado pela tragédia, redigindo misteriosos fragmentos com o seu 

estilo incomum; parecia escrever como um génio ou como um anjo. A juventude de 

Novalis não o impedia de ser dono de uma visão absolutamente sábia de todo o conflito 

que existe entre o interior do nosso corpo e o paraíso, descrevendo da forma mais sábia 

uma humanidade que ainda dorme um sono profundo. Tal como na Idade Média, no 

Romantismo o sono profundo refere-se precisamente ao indivíduo, ou mesmo à 

humanidade, que vive demasiado presa às coisas mundanas, à matéria. Estamos mais 

perto da Vida quando estamos a sonhar, porque a vida que vivemos é, na realidade, a 

morte, no sentido em que viemos a este mundo para morrer. Assim, a vida que se revela 

importante é aquela que se encontra no reino do espírito, que só é alcançável através da 

morte, tornando, assim, a morte como o princípio romântico da vida; só esta poderá ser 

uma razão válida para se justificar o fascínio dos românticos pelo suicídio. De facto, 

para o homem romântico, a vida é um fim e não um meio, o que faz da morte um início, 

uma passagem para a outra Vida, a vida exclusivamente espiritual, onde não existe 

corpo: “a Beleza é impossível sem as marcas da morte, da separação, da consciência da 

morte que dá sentido à vida”103. Associada à interpretação romântica da vida e da morte 

está a Noite; ela é na tradição mística e iniciática o tempo do Sol espiritual. É, 

                                                                                                                                                                          
nem ambiguidades. É por isso que é uma linguagem tão concisa e exacta. É arquitectura pura e o edifíco 
não cai”; CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 108. 
102 CHAFES, Rui – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 11. 
103 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 40. 
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sobretudo, de noite que o “Fogo mágico da alma” entra em noivado com Sophie;  o 

“sono do mundo” não devia ser perturbado. A antiga noite não devia ser substituída pelo 

novo dia. Assim, a exposição Durante o Fim (2000) – expressão absolutamente 

romântica – representa “o momento limite entre a dor e a não dor, entre a vida e a 

morte”104. 

Numa perspectiva exclusivamente romântica, quando morrermos (se 

morrermos), o mundo morrerá connosco; sugerindo-nos, enfim, não existir outro mundo 

para além deste, a não ser dentro de nós. Se “estamos perto de acordar quando 

sonhamos que sonhamos”105, talvez seja porque através do sonho se está mais próximo 

da vida, na medida em que a morte é considerada a vida romântica; sonhando não se 

atinge a morte, mas está-se mais perto dela. Deste modo, a arte romântica constrói 

campos de tensão entre o limitado e o ilimitado, entre o finito e infinito, entre o eu e o 

Universo, o microcosmo e o macrocosmo, a vida e a morte, a flor e o pó.106 Uma vez 

que Rui Chafes trabalha longe do racional, e o seu trabalho “é um caminho entre, não 

está aqui nem ali”107, leva-nos a crer que também ele ouve um Estrangeiro, já que “o 

artista só funciona num regime de intuição” – ou seja, é dotado de uma percepção 

instintiva e presentimento da Verdade –, “e a sua principal qualidade é ver antes dos 

outros, realidades, possibilidades, coisas”108; neste contexto poderiamos olhar para as 

suas esculturas como se tratassem de Flores Azuis. 

Entre 1990 e 1992, enquanto frequentava o curso de Gerhard Merz (1947) na 

Academia de Belas Artes de Düsseldorf109, na Alemanha, Rui Chafes traduziu para 

português alguns Fragmentos de Novalis. Os dois anos a traduzir de Novalis, 

constituem não só o aprofundamento do pensamento do poeta alemão, como a língua 

alemã. Essa versão foi publicada em Lisboa, em 1992, num livro acompanhado com 

uma série de vinte e cinco desenhos de “requintada fibra”110 da sua autoria, que 

transpôem para imagens a “doutrina da natureza de Novalis acerca da relação de 

afinidade entre as formas dos cristais e dos organismos vivos, a sua concepção da 

existência de uma relação íntima entre o universo dos minerais, das plantas, dos animais 
                                                           
104 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 108. 
105 Frase de Novalis várias vezes citada por Rui Chafes. 
106 GAßNER, Hubertus in CHAFES, Rui – Harmonia. Porto: Canvas & Companhia, 1998, p. 7. 
107 PEREIRA, José Fernandes – ArteTeoria - Revista do Mestrado em Teorias… nº11, 2008, p. 324. 
108 Ibid., na mesma página. 
109 Na escada da entrada principal estão gravadas as palavras: Für unsere Studenten nur das Beste (Para 
os nossos alunos só o melhor). Entre diversos artistas notáveis que passaram por esta Academia, 
destacamos Joseph Beuys (1921-1986). 
110 GAßNER, Hubertus in CHAFES, Rui – Harmonia. Porto: Canvas & Companhia, 1998, p. 5. 
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e dos seres humanos e, enfim, o próprio mundo transcendente do Numinoso”111. 

Curiosamente, e talvez o mais importante seja o facto de Rui Chafes assumir este livro 

como uma verdadeira Escultura, o que demonstra, deste modo, que a sua escultura é 

essencialmente composta pela palavra e pelo desenho. 

Foi um projecto que tem um tempo de realização, uma acção lenta; tal como a 

escultura tem um tempo de realização muito próprio e igualmente lento. É também uma 

escultura no seu percurso, mas, neste caso, tentando mesmo que ela seja um objecto 

feito de ideia e não de ferro, sendo, naturalmente, uma consequência do seu pensamento 

e do seu trabalho, na medida em que o escultor faz escultura em ferro sem acreditar na 

existência de objectos. Tal como quer para a sua escultura um estatuto de ideia, quer 

para o livro o estatuto de escultura. No fundo, trabalhar o ferro, desenhar ou escrever 

são actividades muito semelhantes: ideia, forma, poesia. O livro “nasce de uma longa 

relação com os textos de Novalis”112, que se revelaram um dos alicerces estéticos do seu 

trabalho de escultura. Tal tradução foi uma ausência do mundo, um tempo irreal, 

solitariamente acompanhado pelo fascínio da linguagem alemã e, naturalmente, com a 

obra de Novalis. 

O Fragmento romântico nunca está completo, tal como a escultura de Rui Chafes 

nunca está completa sem a intervenção do sujeito, na medida em que a escultura precisa 

de ser activada pelo sujeito. Uma vez que Rui Chafes afirma nunca estar convencido 

pelas esculturas que realiza, sendo a dúvida uma constante no seu perscurso113, de 

algum modo, está a revelar-nos que, de facto, a escultura pretende-se incabada, afinal, 

“só o incompleto pode levar-nos adiante na tarefa do conhecimento”114. Assim, no 

fragmento romântico não se trata de uma ideia do inacabado, mas de incompleto, na 

medida em que deverá ser interpretado como um todo, de mesmo modo que as 

esculturas de Rui Chafes procuram constituírem-se fragmentos absolutos. 

O fragmento, tal como o concebe a primeira geração romântica, remeterá para o 

universal: “a verdadeira forma da filosofia universal são fragmentos”115, escreve 

Friedrich Schlegel, em 1793, numa carta ao seu irmão August Wilhelm; assim, “o 

fragmento já não é parcela incompleta, mas antes uma parte de um processo, que se 
                                                           
111 Ibid., na mesma página. 
112 CHAFES, Rui – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio & Alvim, 1992, p. 9. 
113 “É inevitável, mas não há, até agora, uma única escultura que eu tenha feito da qual esteja 
completamente convencido. Não existe nenhuma.” afirma Rui Chafes na entrevista com Sílvia Gonçalves 
– cf. anexo 2, p. 165. 
114 GARCIA, Aurora in CHAFES, Rui – Durante o Fim. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 65. 
115 GAßNER, Hubertus in CHAFES, Rui – Harmonia. Porto: Canvas & Companhia, 1998, p. 7. 
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constitui como forma individualizada, uma identidade, que, tal como o indivíduo 

humano, é singular, e, contudo, também faz parte integrante de um devir e de uma 

evanescência intermináveis”116. Como forma artística, o fragmento é considerado como 

um devir processual ainda por completar, remetendo para o infinito, afinal, “toda a obra 

de arte se assemelha à forma oclusa de uma semente, que, a despeito do seu fechamento 

formal, é apenas início de um devir, que em si encerra e que de si provém”117. 

Igualmente importante na obra de Rui Chafes é o desenho romântico de Philipp 

Otto Runge (1777-1810); com Philipp Otto Runge terá aprendido a “desenhar o Mundo 

com a geometria cristalina de uma imensa catedral”118. O desenho é simultaneamente 

um caminho de reflexão e de disciplina. Tal como na doutrina de Novalis, nos desenhos 

do escultor as transições do inorgânico para o orgânico apresentam exactamente a 

mesma fluidez que as do vegetal para o animal e para o humano; “o inferior contém 

potencialmente o superior, que nele se encontra adormecido, em estado onírico de sonho 

premonitório, enquanto não é despertado para a vida  pela Energia Universal”119. Assim, 

ao rigor absoluto da forma e da poesia, Rui Chafes une o rigor absoluto do desenho 

romântico, ainda que disperso na ambiguidade. No fundo, parte da arte de Rui Chafes 

está no desenho, na sua precisão e rigor, na sua leveza e no seu traço firme, sem medo 

ou arrependimento. 

Seja como for, as esculturas de Rui Chafes são “instrumentos perfeitos para 

ver”120, na medida em que pretendem despertar o sujeito através do sentimento ou do 

sonho, ao contrário da escultura medieval, que pretende despertá-lo através da fé. 

Assim, para além da espiritualidade medieval, é necessária uma sensibilidade romântica 

para receber a emoção das suas formas escultóricas121; sem o sentimento do espectador, 

o verdadeiro propósito da escultura de Rui Chafes é impossível. Tal como em Novalis, a 

escultura tem presente a ideia de um “corpo como instrumento para a formação e 

modificação do mundo”122, de modo que assume uma missão: educar. 

Rui Chafes parece apoiar-se numa estética com uma identidade específica, neste 

caso duas: uma conceptual e uma técnica. Apesar de ter traduzido Novalis do alemão 

                                                           
116 Ibid., na mesma página. 
117 Ibid., na mesma página. 
118 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 34. 
119 GAßNER, Hubertus in CHAFES, Rui – Harmonia. Porto: Canvas & Companhia, 1998, p. 5. 
120 CHAFES, Rui – Corpo Ímpossível. (cat.) Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 87. 
121 Tem de estar susceptível, possuindo à priori um sentimento humanístico e de compaixão. 
122 PEREIRA, José Carlos – Rui Chafes in PEREIRA, José Fernandes (dir.), Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 2005, p. 139. 
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para o português, e estudado com profundidade a literatura romântica alemã, o aspecto 

romântico fundamental na sua obra assenta na subjectividade do sujeito, que deambula 

nas vivências pessoais e íntimas de cada um. Neste sentido, a interpretação de uma obra 

de arte deve ser sempre individual; o Universo, e mesmo o Infinito, só podem estar 

dentro de nós, tal como a arte é um caminho sempre para dentro. 

A grande aspiração do pensamento romântico será a de que um dia 

regressaremos à “Idade de Ouro” baseando-se, de uma forma muito clara, na ideia de 

que tudo está num processo contínuo, inclusive a Humanidade, a qual, em tempos 

remotos, se esforçou para tentar recriar uma Idade paradisíaca de Harmonia entre o 

Homem e a Natureza123. Tal como no Romantismo, na arte de Rui Chafes está presente 

a “melancolia e a nostalgia do espaço perdido”124 o que, na realidade, torna as suas 

esculturas em “próteses melancólicas”125 de um mundo em extinção, ou seja, o mundo 

da matéria. 

 

1.3. A Dimensão Neo-Platónica 

 

Rui Chafes nega a matéria e, no limite, desconfia do objecto, pois considera que 

o mundo é feito de impurezas; na tentativa de superar este problema, atribui toda a 

importância à elevação das Ideias, apoiando-se na crença de que apenas estas têm 

validade. Apesar de o escultor constantemente argumentar e defender esta linha de 

pensamento, Rui Chafes nunca se refere explicitamente a Platão126. No entanto, é 

impossível desviarmo-nos da ideia de que na sua obra está presente uma narrativa da 

criação do Mundo ou uma doutrina da Ideia, aparentemente próxima daquela que fora 

apresentada por Platão, há cerca de dois milénios atrás. 

Platão (427-348 a.C.) é o primeiro filósofo a tentar uma sistematização da 

Filosofia admitindo a existência de um ser superior e a espiritualidade da alma, 

apresentando uma distinção exacta entre sensível e do inteligível. Para Platão, as Ideias 

são realidades objectivas, perfeitas e exclusivamente puras, de modo que a metafísica 

platónica é uma estética formada pelas Ideias que, por sua vez, e, no limite, não deixam 

de carecer dos sentidos. Para os sentidos alcançarem as Ideias é necessário um processo 

                                                           
123 Há dois milénios atrás, esta Idade foi narrada por Platão e, posteriormente, por Plotino. 
124 Ibid., p. 40. 
125 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 46. 
126 Apenas quando é confrontado em entrevistas acerca da possibilidade de um platonismo na sua obra. 
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que passa por um salto, evidentemente interior, que só é possível por uma determinada 

intuição intelectual, ou seja, não se trata de inteligência, mas de uma intuição da 

inteligência, domínio próprio da estética.127 Assim, as Ideias são captadas pelo intelecto 

e pelo raciocínio, e não pela opinião, associada à sensação e subjectividade individual e, 

como tal, desprovida de raciocínio. Portanto, a opinião perante a obra de Rui Chafes é 

tão superficial como em Platão, pois a transformação, apesar de passar inicialmente 

pelos sentidos, só pode acontecer no espírito; os objectos têm de devir ideia, e não 

opinião. Os valores humanos, na apreciação de Platão, são perenes, não dependem das 

convenções humanas.  Eles repousam numa estrutura lógica do ser, que transcende 

qualquer criação humana, e todo o Homem pode conhecê-la, através do uso correcto da 

razão. 

Não podemos deixar de referir as questões tratadas no Timeu que, abrangendo 

uma diversidade de disciplinas, envolvidas numa síntese, nos permite entender, como 

proposta platónica, uma filosofia da natureza. No Timeu, Platão parece querer mostrar, 

sobretudo, o impacto da Teoria das Formas e da Anamnese, não deixando de parte o 

conceito e o papel fundamental do demiurgo. 

Na verdade, a realidade objectiva e material não é mais do que uma cópia 

imperfeita e, assim, uma aparência da verdadeira realidade; o que realmente importa 

conhecer é a realidade que lhe serve de modelo, constituída pelas Ideias. Por outras 

palavras, podemos dizer que todas as coisas sensíveis são corruptas, porque são cópias 

de algo que lhes é anterior, na medida em que a distância entre a Ideia e a sua 

materialização, seja em objecto ou imagem, é enorme. Afinal, como agem as Ideias – 

que são inteligíveis – sobre a matéria de modo a que do caos surja o Mundo Sensível? 

Platão afirma que é através de um demiurgo que, assumindo o Mundo das Ideias como 

modelo, plasmou a Chora – termo platónico que significa espaço, lugar, receptáculo do 

devir. Quando se diz que foram geradas determinadas ideias e depois outras ideias, não 

se pretende constatar uma sucessão cronológica, mas uma gradação hierárquica, isto é, 

uma anterioridade e uma posterioridade ontológicas. Tudo isto se passa fora da História, 

que é o mesmo que dizer fora do Tempo, e os objecto de Rui Chafes, de algum modo, 

são já do domínio temporal e histórico. 

Seja como for, no Mundo Sensível, afirmar que as ideias são em si e para si, 

significa dizer que o Belo e o Verdadeiro não são absolutos apenas relativamente a um 

                                                           
127 BAYER, Raymond – História da Estética. Lisboa: Ed. Estampa, 1978, p. 37. 
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sujeito, nem estão dependentes dos caprichos do sujeito, mas, pelo contrário, impôem-se 

ao sujeito de modo absoluto. Haverá este absoluto modo impositivo na escultura de Rui 

Chafes, ou pelo menos a esperança do objecto, que mais poderá não ser que essa 

universal ideia que nele devém? E como reconhecerá o sujeito a ausência contida no 

objecto? Se recorressemos à solução platónica, poderíamos afirmar que seria por via da 

natureza divina da alma e da teoria da anamnese. 

A anamnese é o acto de recordação do indivíduo associada à lembrança de um 

período anterior à sua queda e, consequentemente, à sua experiência neste mundo. Na 

realidade, o indivíduo redescobre dentro de si a Verdade, e sendo esta constituida por 

uma ascensão da alma, ocorre aí a recordação do lugar onde a alma terá vivido 

anteriormente. Só o Homem consegue transformar os objectos em ideia; neste sentido, 

conhecer é recordar aquilo que está já na alma humana, e esse conhecimento opera-se 

do seguinte modo: através dos sentidos, a alma desdobra-se sobre si mesma, 

confrontando os dados da experiência com as ideias que originariamente nela residem, 

atingindo o conhecimento através da recordação desses arquétipos; ou seja, o 

conhecimento reside na identificação que a alma faz da Forma Pura ou Ideia, quando re-

conhece nos objectos a semelhança que mantêm com o Mundo Inteligível que lhe serviu 

de modelo, porque justamente o demiurgo tomou o Mundo Inteligível como modelo 

para plasmar o cosmos128. Atribuindo a Rui Chafes a qualidade de demiurgo, ele terá de 

ser um intermediário, na medida em que se encontra entre dois mundos distintos. Além 

disso, o demiurgo é uma espécie de sacerdote, já que tem a finalidade de fazer o bem, o 

que implica estar eternamente ao serviço do outro e, por essa razão, não pode ter ego.  

Rui Chafes também nega o seu ego ou qualquer dimensão pessoal na sua obra: 

 

A verdadeira liberdade não é, ao contrário do que muita gente pensa, poder ter. A 
verdadeira liberdade é justamente poder não ter, poder abdicar, renunciar, poder 
prescindir. Essa é que é a verdadeira liberdade, esse é que é o luxo, só alguns o podem 
ter129. 

 

Em última análise, o demiurgo torna visível o tangível, ou melhor, dá um corpo 

a determinada ideia. Trata-se de um semi-deus que tem acesso ao Mundo das Ideias, já 

que é aí que encontra o seu modelo de criação. A sua tarefa resumiu-se ao acto de 

                                                           
128 A palavra cosmos, de origem no grego antigo, significa ordem, organização, beleza, harmonia. É um 
conceito que designa o Universo ordenado na sua totalidade, toda a sua estrutura universal desde 
o microcosmo ao macrocosmo, desde as estrelas, até às partículas atómicas. 
129 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 94. 
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povoar o cosmos com diferentes espécies, respeitando uma ordem muito específica: 

primeiro os deuses, depois os seres do ar, da água e os da terra; aos deuses criados 

corresponde o fogo130. Foi o demiurgo que originou tudo o quanto é visível neste 

mundo, inclusive o Homem. Mas, afinal, o que é o Homem? 

Poderíamos conceber o Homem como sendo a união de um corpo e de uma 

alma, mas Platão tem uma perspectiva muito exacta acerca dessa realidade. Antes do 

nascimento do corpo está o nascimento da alma, e esta foi criada para executar uma 

finalidade, de modo que só é possível falar de corpo, depois de a alma o ter constituído 

como tal, por um lado, limitando-o, por outro, dando-lhe vida, movimento e 

finalidade131. Já que só a inteligência é dotada da capacidade de eleger uma finalidade, 

ela terá que ter surgido inicialmente na alma para revelar-se depois no corpo132, ou seja, 

é a alma que impele o ser vivo para um fim. Além disso, a razão será a melhor forma de 

atingir a grande finalidade: o bem133. Essa finalidade é que justifica toda a actividade do 

demiurgo e, se este visa o bem, terá que ser necessariamente bom e a sua obra 

igualmente boa134. Assim, podemos facilmente entender que a anterioridade do corpo é 

a alma, mas a questão densifica-se quando nos debruçamos sobre a anterioridade da 

alma. 

Podemos resumir a concepção platónica da criação do Mundo da seguinte forma: 

em primeiro lugar, temos o Mundo das Ideias, onde se encontram as almas e as ideias. 

Esta anterioridade, sabemos ser desordenada, inanimada, destituída de vida, movendo-

se apenas de forma desordenada, alheia a qualquer causalidade mecânica. Neste Mundo 

estão presentes as Formas Puras (inteligíveis), e uma vez que é com elas que o 

demiurgo se confronta, ele decide criar vida; a partir daí gera-se o Mundo sensível, 

juntamente com o Espaço, o Tempo, o Homem e tudo o mais. Entende-se por Mundo 

Inteligível, a origem, e a sua passagem para o Mundo sensível, digamos assim, é 

considerada uma queda. O nascimento da alma não só é anterior ao corpo como ao 

nascimento do mundo que, enquanto corpo, é composto pelos elementos naturais: terra, 

ar, água e fogo. Assim, o demiurgo surge com a finalidade de manter a harmonia das 

proporções entre estes dois mundos. Com a sensibilidade e a consciência da sua unidade 

e diversidade, nos seus movimentos expressam-se o Mundo Inteligível (Ideias) e o 

                                                           
130 PLATÃO – Timeu. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 26. 
131 Ibid., p. 24. 
132 Ibid., p. 18. 
133 Ibid., na mesma página. 
134 Ibid., p. 21. 
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Mundo Sensível (Aparências), ficando o demiurgo, enfim, incubido de relacionar a 

eternidade com a mortalidade. 

Para Platão, o mal manifesta-se claramente nos mortais: primeiro nas suas almas, 

depois nos seus corpos. O mal é o resultado da deficiência quer da alma, quer do corpo 

dos mortais. A incapacidade da alma em dominar o corpo provoca-lhe toda a espécie de 

doenças, sendo a ignorância a mais grave de todas135. Não obstante, o corpo sendo 

vulnerável à acção do tempo, está condenado à doença. À partida, a alma poderá ter 

cura, já o corpo estará para sempre condenado. Além disso, a incapacidade de realizar a 

finalidade para a qual foi construída – atingir o bem –, ao afastar-se dela, a alma passa a 

tornar-se fonte positiva do mal, acabando por agir sobre outras almas136, ou seja, a 

incapacidade do Homem para visar o bem torna-o mau. Neste mundo sempre houve 

mais mal que bem, sobretudo, porque o mal é contagioso, propaga-se.  

Para Platão, o corpo é a prisão da alma. A alma, que está no corpo, quando se 

depara com a Beleza, anseia por voar para a sua pátria antiga, como se sentisse 

crescerem-lhe asas. A alma é definida como uma substância completa, eterna e imortal; 

aliás, uma alma bela está mais perto da Ideia do que um belo corpo, de maneira que a 

Beleza reside essencialmente nas almas. 

Seja como for, a Ideia em si para ser percebida, não exige somente um processo 

intelectual, mas um elemento irracional, intuitivo e, de algum modo, visionário, já que 

podemos encontrar, mesmo que de forma muito reduzida, a manifestação da Beleza nas 

aparências. Afinal, para se alcançar a Beleza ter-se-á de passar pelo domínio do 

sensível, que apesar de ser uma cópia ou imitação, alberga no seu interior o bem, seja 

nos objectos artísticos, seja nos objectos da natureza.  

Para os filósofos gregos, “a beleza natural está muito acima da beleza 

artística”137 na medida em que a Natureza soube criar vida, revelando-se, assim, maior 

que todos os artistas; eis a razão que inspira Platão para expulsar os artistas em sua obra 

A República. A natureza, como faz parte do Mundo Sensível, também é considerada 

cópia e a obra de arte que inicialmente funcionou como modelo de representação da 

natureza, isto é, mimesis, revela-se, assim, cópia da cópia. A inspiração – infusão da 

vontade divina na consciência humana – é a iluminação do espírito e, necessariamente, 

deverá fazer parte do artista. 

                                                           
135 Ibid., p. 44. 
136 Ibid., na mesma página. 
137 BAYER, Raymond – História da Estética. Lisboa: Ed. Estampa, 1978, p. 35. 
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Podemos afirmar que na obra de Rui Chafes não existe uma noção do Belo, ou 

de uma Beleza propriamente dita, uma vez que, formalmente, a sua escultura procura 

mesmo ser violenta para, de certa forma, ferir a sensibilidade do sujeito. Na realidade, a 

beleza na obra de Rui Chafes só pode estar no sujeito, sobretudo depois de ultrapassar 

o objecto, que não é mais do que aparência, ou seja, o sujeito que almeja, através da 

escultura de Rui Chafes, regressar à origem. 

Uma vez que a beleza está para lá da obra, a beleza na obra de Rui Chafes 

poderá estar próxima da beleza platónica. O mundo é apenas um reflexo ou imagem da 

Beleza, ou do Mundo Ideal. A essência das coisas está para lá das coisas; a Verdade e a 

Beleza, tenham as definições que tiverem, serão sempre invisíveis: “Talvez a beleza só 

possa ser pensada, talvez só aí a sua perfeição se manifeste totalmente”138. A obra de 

Rui Chafes, estamor em crer, por si só não é bela, mas procura restaurar no sujeito a 

beleza perdida. 

Na linguagem platónica, falamos na obra do demiurgo como sendo boa139, na 

obra de Rui Chafes substitui-se a palavra boa por válida. O demiurgo sendo bom faz 

obras boas; Rui Chafes sendo um escultor válido faz esculturas válidas. Seja como for, 

toda esta adjectivação prende-se com o facto de que a inspiração parte do modelo eterno 

e imutável: o Mundo das Ideias. Este processo de materialização resulta sempre na 

medida do possível porque, afinal, existe sempre uma deficiência que, pela própria 

natureza da escultura, é impossível eliminar a matéria: 

 

Resta apenas a matéria como testemunho; abandonada pelo sopro que poderia outrora 
habitá-la, a matéria é agora testemunho inequívoco do mal que se instalou no 
mundo140. 

  

Quando dizemos mundo, falamos no Mundo Sensível, o mundo das aparências 

ou, na melhor das expressões, o Mundo das Sombras. Curiosamente, as obras de Rui 

Chafes acabam por ser sombras que têm a particularidade de precisarem da iluminação 

do sujeito; na impossibilidade desse acontecimento, as suas esculturas permanecem na 

sombra, isto é, no objecto. Uma vez que o que realmente interessa na sua obra é o que 

está depois dela, então concluímos que não é de sombra, mas sim de luz que se trata na 

sua obra. 
                                                           
138 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p.51. 
139 “Como é que um demiurgo bom, imitando um modelo bom, constrói uma cópia boa, apenas na medida 
do possível?”; PLATÃO – Timeu. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 43. 
140 PEREIRA, José Carlos – Olhar e Ver… Lisboa: Arranha-céus, 2013, p. 170. 
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Na realidade, as esculturas de Rui Chafes poderão ser sinais do tempo antes da 

Queda, um tempo onde o Espírito e a Beleza não tinham corpo, existindo somente a 

Verdade. Assim, o sujeito deverá olhar para os objectos para se lembrar; a salvação está 

na lembrança do devir dos objectos. A ideia em si é algo transcendental, pois a obra de 

um demiurgo é considerada sempre cópia. Rui Chafes cria objectos por acreditar que 

essa será uma das formas de restaurar a perfeição perdida; cabe a todos nós, Homens, 

restaurar a perfeição perdida, mas o papel especial cabe ao demiurgo. Encontramos 

algumas semelhanças entre o platonismo e Rui Chafes, no entanto, o escultor jamais 

assumiu inequivocamente a influência do autor do Timeu. 

 

1.4. O Pessimismo Nietzschiano 

   

 Do ponto de vista conceptual, a obra de Rui Chafes parece ser essencialmente 

religiosa, porém, do ponto de vista formal, verifica-se exactamente o oposto. Ao 

contrário da escultura medieval, a escultura de Rui Chafes procura ferir o sujeito, no 

sentido de incitá-lo ao acto de pensar, não pretendendo, portanto, tranquilizar ou 

entreter a sua consciência, mas desafiá-la, atacando-a. Por essa razão, as esculturas de 

Rui Chafes têm de surgir necessariamente como objectos estranhos. Neste sentido, as 

suas esculturas surgem com o intuito de provocar uma crise no sujeito que contempla 

Arte, do mesmo modo, estamos em crer, que Nietzsche surge para a Filosofia. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um influente filósofo alemão do século XIX 

que reflectiu profundamente acerca da enorme diferença entre os conceitos de realidade 

e de verdade, acabando, naturalmente, por se debruçar sobre a religião, nomeadamente, 

sobre Cristianismo. Nietzsche terá desmascarado os preconceitos e ilusões que daí 

surgiram, tendo olhado com ousadia e sem medo para aquilo que se escondia por detrás 

dos valores universalmente aceites, por detrás dos ideais que serviram de base para 

a civilização, e que orientaram o rumo dos acontecimentos históricos: a moral, 

a religião e a política, para Nietzsche, não são mais do que máscaras que escondem uma 

realidade inquietante e ameaçadora, cuja visão é difícil de suportar. Na visão de 

Nietzsche, o Cristianismo é uma religião decadente e de aspiração ao nada, cujos 

valores tornaram a Humanidade adormecida. O Homem, enquanto animal que é, tem o 

seu instinto próprio e natural, e o Cristianismo, de algum modo, eliminou-o, criando a 

moral e a ética cristãs, estabelecendo definições concretas do que seria o correcto e o 



47 

 

errado, o bem e o mal. Para Nietzsche, a moral cristã é a moral dos fracos, uma vez que 

desvalorizou a vontade natural do homem pelo poder ou potência que Nietzsche mais 

tarde acabou por defender. 

“Deus morreu”, e fomos nós, Homens, que O matámos. A morte de Deus iria 

criar algo novo na história da Humanidade e Nietzsche sabia-o bem, de maneira que 

manteve essa visão escondida por vinte anos, declarando-se mais tarde Anti-Cristo. 

Com tal afirmação, iria comprometer-se verdadeiramente com as dores do novo mundo 

moderno, uma vez que desmascarando a existência de Deus teria de encontrar a 

salvação do Homem noutro lugar. Com a morte de Deus, a ideia de liberdade absoluta 

do Homem surge como única medida do universo, levando ao enfraquecimento das 

certezas morais e intelectuais que outrora prevaleciam, deixando a humanidade confusa 

sobre o bem e o mal, o certo e o errado141. 

Na Europa Ocidental do século XX, tal como previu Nietzsche, deixou de 

acreditar-se numa verdade absoluta, passou acreditar-se na existência de várias 

verdades. Deixámos de acreditar ser determinados por forças exteriores ou divinas; 

desprezando a intervenção divina, tornámo-nos responsáveis por tudo: a construção 

absoluta das nossas vidas – a colocação do Homem no centro do Mundo. 

Consequentemente, Nietzsche surge com a intenção de incitar as pessoas a pensarem 

por si mesmas, ou seja, “a sua filosofia não é um guia para quem pensa como ele, é um 

guia para quem pensa por si mesmo”142. Do mesmo modo, as esculturas de Rui Chafes 

surgem também com a intenção de libertar o sujeito das estruturas pré-estabelecidas do 

Mundo, de incitar a sua individualidade. Contudo, esta liberdade transporta em si um 

peso terrível. O Homem volta a enfrentar o Vazio que é próprio da sua condição, e a 

Religião, a Arte ou a Filosofia não existem se não para que o Homem o consiga 

suportar. Em suma, a morte de Deus deixou o Homem novamente sem direcção e, 

confuso e perdido, não sabe o que fazer para suportar o infinito143. 

                                                           
141 Nietzsche relacionou o bem e o mal de modo a torná-los dependentes um do outro, tal como por 
analogia, Rui Chafes afirma: “Luz e trevas são a mesma coisa, em ambas reside a mesma energia. Quem 
possui ouro no seu âmago tem de aprender a trabalhar com ele, para que as outras pessoas consigam ver 
que, por trás da aparente escuridão, existe um ser de luz, um ser luminoso. A luz vem das trevas, pois é aí 
que nasce a luz”; CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 39. 
142 No documentário da BBC sobre Nietzsche ao minuto 03:57. 
143 A viagem filosófica de Nietzsche terminou em loucura aos quarenta e quatro anos. O pensamento 
arrasou-o como ser humano, ou seja, o filósofo ultrapassou o homem. Para preencher o vazio consequente 
da morte de Deus, Nietzsche fez algo que nunca ninguém tinha feito e, por isso, pagaria um preço muito 
alto. A sua inteligência levou-o a um labirinto sem saída. Suportava todos os sofrimentos da humanidade. 
Na verdade, Nietzsche sacrificou a sua vida pela filosofia. Nietzsche conheceu a amargura da vida desde 
muito cedo: com apenas cinco anos de idade, perdeu o pai e o seu irmão mais novo. Seu pai, para além de 
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Nietzsche terá libertado a Humanidade das amarras do Cristianismo, 

procurando consequentemente uma forma de substituir a religião; afinal, a morte de 

Deus deixaria a Humanidade sem recompensas ou castigos divinos, tornando o 

sofrimento humano incompreensível. À procura de um novo sentido para uma 

Humanidade sem Deus, Nietzsche encontrou a salvação na Arte. Uma vez que a 

experiência humana não é de todo agradável, o Homem tem de procurar forma de se 

acomodar a essa realidade e de escapar ao sofrimento da existência. A resposta, 

Nietzsche encontrou-a na música. Durante a experiência musical, ainda que de forma 

sempre fugaz, podem-se transcender os sofrimentos. Já supreendindo com o quanto é 

difícil viver, Nietzsche encantou-se pela tragédia inicial das obras do compositor 

Richard Wagner144. No entanto, a fuga momentânea da música deixou de ser suficiente, 

de modo que voltou a recorrer à Filosofia para enfrentar o mundo. 

Abdicando da Arte como salvação, Nietzsche entrega-se à filosofia da vontade 

de poder ou potência do homem, ou seja, o Homem deve fazer-se a si próprio, 

colocando, assim, o pessimismo de lado. Nietzsche acaba por desenvolver a ideia do 

Super-Homem (Ubermensche) associada não só ao Homem que se faz a si mesmo, mas 

que se supera ou transcende a si mesmo e, sobretudo, que procura um novo caminho, 

agora sem Deus. Nietzsche afirmava-se individualmente e desafiava a Humanidade a 

pensar por si mesma, enaltecendo o indivíduo enquanto fonte própria de experiência. 

Foi-se isolando cada vez mais, aprofundando o acto de pensar a sós com a natureza. 

Procurava uma dureza que o tornasse insusceptível às emoções humanas, e, por essa 

razão, decide viver nas montanhas, já que a vida ordinária ou mundana é em baixo, a 

vida superior é na montanha, pois, afinal, nas montanhas as emoções humanas são 

insignificantes. Na natureza, que é a sua verdadeira casa, o Homem deve encontrar-se a 

si próprio na tremenda solidão e transcender a imundície da experiência humana, 

tornando-a ouro filosófico. 

Na verdade, Nietzsche não provoca o nascimento da tragédia, o que provoca é a 

lembrança de que a tragédia é real e provavelmente umas das verdades eternas da 
                                                                                                                                                                          
uma autoridade mundana, era também uma autoridade espiritual, ou seja, uma enorme referência. Na 
verdade, as primeiras dúvidas de Nietzsche em relação ao Cristianismo surgem quando seu pai – religioso 
fanático – sofreu tanto com a sua doença até à sua morte. Na sua adolescência frequentou uma escola com 
uma forte tradição de educação religiosa, acabando por estudar teologia na faculdade. 
144 Richard Wagner (1813-1883) converteu-se na figura de pai substituto para Nietzsche.  Na obra de 
Wagner, surge um novo desenvolvimento ocidental baseado no modelo grego clássico da tragédia. Na 
realidade, a obra O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, foi inspirada por Wagner. O interesse de 
Nietzsche pela tragédia é compreensível, já que a tragédia fazia parte de si; vivia quase todos os dias do 
ano acamado. 
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Humanidade. Hoje, o Homem não aceita o sofrimento, a dor, a angústia e, evitando 

pensar a morte, procura afastar-se de todo o mal próprio da condição humana, fugindo 

da verdade das coisas, vivendo o movimento desenfreado e agitado das actividades, 

procurando acompanhar desesperadamente o avanço tecnológico. Em resultado, surge o 

desprezo pela solidão e, desse modo, a perda do tempo individual. O Homem sempre 

teve e continua a ter pavor da Verdade145, escondendo a Verdade com a dita 

normalidade, que não é senão um eufemismo de que a vida é, e sempre foi, uma 

tragédia. Uma das formas desse eufemismo, hoje, chama-se consumismo; assunto 

regularmente criticado por Rui Chafes. O consumismo esconde a dor, a tragédia e, 

sobretudo, a morte da vida humana; por sua vez, a obra de Rui Chafes pretende trazer 

essas realidades à consciência do sujeito, na tentativa de eliminar a anestesia que o 

consumismo proporciona à sociedade. Neste sentido, as esculturas de Rui Chafes são 

para o espectador que tem a curiosidade suficiente para olhar mais profundademente 

para a própria consciência; esculturas que são fendas – é preciso alguma curiosidade (e 

coragem) para espreitar pelas fendas: 

 

Toda a verdade na fé é infalível. Ela cumpre aquilo que o crente espera encontrar nela. 
Porém, não oferece a mínima base para estabelecer uma verdade objectiva. Aqui os 
caminhos do Homem dividem-se. Se queres alcançar a paz e a felicidade, então crês. Se 
queres ser um discípulo da verdade, então busca146. 

 

As esculturas de Rui Chafes, de algum modo, revelam-se como “impulsos para a 

verdade”147. Tal como refere Nietzsche, o Homem não deve ser guiado pelos conceitos, 

mas pelas intuições. A arte de Rui Chafes pretende ser um antídoto para este 

consumismo desenfreado e para o sensacionalismo popular, com o intuito de sugerir ao 

espectador148 uma maior vigilângia, de estimulá-lo a procurar a Verdade. Segundo 

Nietzsche, uma vez que perdemos o acesso à Verdade, a vida tornou-se ainda mais 

trágica, e é atribuído à arte o papel de atenuar a dor e o sofrimento que daí deriva, 

através do sentimento; é nesse sentido que a arte surge como uma salvação, embora 

possa ser sempre um fracasso, pois não há salvação possível, estando o Homem 

                                                           
145 “É só num idêntico sentido restrito que o Homem deseja a Verdade: aspira às agradáveis 
consequências da verdade que conservam a vida, é indiferente ao puro conhecimento inconsequente e é 
até avesso às verdades talvez prejudiciais e destruidoras”; NIETZSCHE, Friedrich – Acerca da 
Verdade…, Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1997, p. 218. 
146 No documentário da BBC sobre Nietzsche ao minuto 11:27. 
147 NIETZSCHE, Friedrich – Acerca da Verdade…, Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1997, p. 217. 
148 Não de obrigar o espectador, afinal, antes de qualquer iniciação, o espectador tem que querer iniciar-
se. 
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condenado ao sofrimento. Deste modo, poderíamos considerar a obra de Rui Chafes 

Nietzschiana, já que a arte para Rui Chafes reside também na experiência estética, não 

procurando ser exclusivamente intelectual, mas intelecto-sentimental. As suas esculturas 

procuram re-lembrar o sujeito da Beleza e da Verdade (ou do Mundo antes da Queda), 

lembrança que se parece actualizar através do sentimento. No entanto, convém 

esclarecer que, para Nietzsche, a arte é um fenómeno maioritariamente sensível, ou seja, 

para o corpo, o que não se verifica na obra de Rui Chafes, uma vez que o sentimento na 

sua obra parece constituir-se um sentimento-lembrança, de sinal profundamente 

espiritual. Tal como na escultura medieval, na qual ninguém poderia tocar, pois seria 

absolutamente obsceno, e acima de tudo, uma ofensa para Deus, também na escultura de 

Rui Chafes, a experiência prescinde em absoluto da tacteabilidade, condição imposta, 

aliás, pelos próprios objectos. 

Particularmente desde o século XIX, acredita-se profundamente no progresso, 

mas essa crença parece ser uma ilusão – não passa de um retrógrado caminho tortuoso. 

Na verdade, no essencial estamos a andar para trás, já que nos vamos afastando cada 

vez mais, e intencionalmente, do espírito e, nesse sentido, estamos num processo de 

involução.  É tempo de reflectirmos, é tempo, essencialmente, de voltarmos a amar. 

A espiritualidade patente em Nietzsche não remete a nenhum Deus ou 

divindade, mas responsabiliza o Homem: o Homem volta a estar no centro do Mundo. 

Quando Rui Chafes afirma não existir nenhum prémio ou recompensa149, parece 

assumir uma posição Nietzschiana, na medida em que está presente a eliminação de 

qualquer recompensa divina. Na verdade, parece existir em Rui Chafes uma deificação 

da própria arte: 

 

Toda a gente acredita em Deus, só que Deus tem vários nomes […] Há deuses que se 
chamam Deus, outros que se chamam racionalismo, outros que se chamam matemática, 
outros que se chamam neurologia, outros que se chamam filosofia. Eu acredito num 
Deus chamado Arte150. 

 

Segundo o escultor, todas as pessoas têm necessidade de ter um conjunto de 

valores no quais acreditam, pelo quais regem a sua vida, e que se possa sobrepor a todos 

os outros. A arte é uma criação do Homem, mas considerar a arte um deus, é o mesmo 

que atribuir ao artista o papel de demiurgo; afinal, acima da arte sabemos estar o artista 

                                                           
149 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 59. 
150 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 144. 
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que é homem: e acima do artista, não estará nada, talvez alguma divindade? A grande 

dúvida que se levanta ao reflectir na influência Nietzschiana na obra deste escultor, é 

saber se toda a sua espiritualidade, de facto, começa e acaba no Homem. 

 

1.5. A Solidão Rilkiana 

  

 Rui Chafes cita diversos autores com a intenção clara de introduzir a obra desses 

autores ou a estética vigente da época em que viveram na sua teoria de arte, de modo a 

aproximar o espectador da sua obra e, por essa razão, as constantes citações não podem 

ser inocentes. Rainer Maria Rilke (1875-1926) é um dos poetas que desde o início está 

presente no discurso de Rui Chafes151. Poderíamos afirmar que a genialidade poética de 

Rilke passa por não se encaixar em qualquer época, movimento ou colectividade, já que 

a sua obra tem um carácter universal, no espaço e no tempo e, enfim, livre de qualquer 

engavetamento intelectual. Se Rilke foi “o poeta da morte, o poeta da angústia, o poeta 

da solidão e da vida interior, o poeta das coisas, dos anjos e da vida da alma”152, 

podemos também afirmar que Rui Chafes é um escultor de todas essas coisas. Embora 

nos seja possível prender a arte de Rui Chafes a qualquer definição, a verdade é que o 

autor nunca assume uma, porque, no fundo, não passam de limitações: 

 

Para penetrar uma obra de arte, nada, aliás, pior do que as palavras da crítica, que 
apenas conduzem a mal-entendidos mais ou menos felizes. Nem tudo se pode apreender 
ou dizer, como nos querem fazer acreditar. Quase tudo o que acontece é inexprimível e 
se passa numa região que a palavra jamais atingiu. E nada mais difícil de exprimir do 
que as obras de arte – seres vivos e secretos cuja vida imortal acompanha a nossa vida 
efémera153. 

 

Na obra de Rui Chafes só há um caminho verdadeiramente válido: a 

profundidade – isto é, uma “região que a palavra jamais atingiu”. As críticas acabam 

por se resumir a meras opiniões: “um dia, uma opinião faz lei; no dia seguinte, a opinião 

contrária. As obras de arte são de uma solidão infinita: para as abordar, nada pior do que 

a crítica. Só o amor pode prendê-las, conservá-las, ser justo para elas”154. Neste sentido, 

poderíamos unir a visão platónica acerca da opinião com a fé no sentimento mais 

                                                           
151 Rainer Maria Rilke é citado no primeiro texto que Rui Chafes publicou Vocação do Medo (1990); em 
um dos seus primeiros livros Würzburg Bolton Landing (1995); na sua última publicação Entre o Céu e a 
Terra (2013); entre outros. 
152 RILKE, Rainer Maria – Cartas a Um Jovem Poeta. Lisboa: Contexto Editora, 2000, p. 9. 
153 Ibid., p. 13. 
154 Ibid., p. 29. 
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profundo: o Amor.  Rui Chafes está em constante conflito com a sociedade moderna, 

sobretudo por esta ser cada vez mais materialista, tal como Rilke era já sensível a esse 

facto na sua época: “a vida material com os seus vaivéns inúteis não tem a mínima 

realidade, […] só a vida interior conta, só os acontecimentos do subconsciente têm valor 

real, só as ideias abstractas têm existência concreta”155. Assim, este particular 

posicionamento em relação ao Mundo irmana, de algum modo, Rui Chafes e Rainer 

Maria Rilke. Em face da vida exterior e, concretamente, das realidades sociais, Rilke 

refugiava-se na solidão, afirmando, de forma bastante clara, que “só uma coisa é 

necessária: a solidão, a grande solidão interior”156. 

O conceito de solidão, neste caso, aplica-se tanto ao autor como ao espectador 

que contempla a obra de Rui Chafes; o artista é um homem solitário e o espectador, de 

certa forma, também terá de o ser, pois o meio de atingir a profundidade é, na sua 

essência, individual. Rui Chafes ama explicitamente a sua solidão157, tal como Rilke, 

outrora, aconselhou um jovem poeta a amar a sua158. A solidão é absolutamente 

necessária para o escultor, mas revela-se também necessária para aquele que contempla 

a sua obra, já que o autor procura fazer com que a escultura tenha a exigente capacidade 

de parar o tempo159; para que tal acontença, a solidão do espectador é, naturalmente, 

imprescindível. 

A certa altura, Rilke pergunta ao jovem poeta “porque deseja afastar da sua vida 

qualquer agitação, qualquer dor, qualquer melancolia, já que desconhece o que estes 

sentimentos trabalham para si?”160. É deste modo que o espectador se deverá posicionar 

em relação à escultura de Rui Chafes, pois não é uma arte que pretende agradar, ou que 

tenha a intenção de tranquilizar o sujeito, nem tão pouco de entretê-lo, mas, sim, para 

lhe ferir a sensibilidade, não física, porque não há matéria na sua obra, mas a 

sensibilidade espiritual do espectador – afinal, a sua escultura pretende instaurar uma 

determinada agitação, dor e melancolia no espectador. 

                                                           
155 Ibid., p. 10. 
156 Ibid., p. 51. 
157 “A minha posição é a de extrema solidão […]. Mas estou convencido de que a única maneira de um 
artista poder avançar no seu caminho é protegendo, ferozmente, o seu bem mais precioso: a sua solidão. 
Acredito que é isso que se deve ensinar às crianças: a solidão e a tristeza não são estados negativos mas, 
sim, forças que temos de proteger se queremos avançar como artistas e como pessoas”; CHAFES, Rui – 
Involução in Dardo Magazine Contemporary Art, nº18, [2011], p. 66. 
158 RILKE, Rainer Maria – Cartas a Um Jovem Poeta. Lisboa: Contexto Editora, 2000, p. 41. 
159 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 51. 
160 RILKE, Rainer Maria – Cartas a Um Jovem Poeta. Carcavelos: Coisas de Ler, 2004, p. 69. 
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Se a verdadeira pátria de Rilke era a Poesia – “pátria sem fronteiras materiais, 

fora do tempo e do espaço, limitada pelo espírito”161 – e se para Rui Chafes a escultura é 

Poesia162, então, não só podemos afirmar que Rui Chafes é poeta como se posiciona em 

relação ao mundo da mesma forma que Rilke: negação da matéria, do tempo e do 

espaço, estando apenas comprometido com a vida do espírito. Rilke lembrava-se de 

pessoas que tinha abandonado outrora, e não compreendia como é que se podiam 

abandonar pessoas163; de facto, não é possível abandonar os espíritos, eles estão em nós, 

tal como acontece com a obra de Rui Chafes que é uma construção de diversos espíritos. 

Na verdade, nós somos sempre assim – consciente ou inconscientemente – plurais, e o 

que se verifica na obra de Rui Chafes é um verdadeiro testemunho de tal facto, 

sobretudo, quando afirma: “E já então eu sabia que vivemos porque outros vivem, só 

por isso. Porque o que me mostram passa a ser meu: é essa a crua generosidade desta 

vida desamparada”164. Até o homem mais solitário sabe que a solidão não é absoluta; 

como é próprio da natureza humana, também este se encontra acompanhado por aquilo 

que lhe marcou o espírito, nesta ou em outra vida, de modo que há uma solidão em Rui 

Chafes bastante assumida na sua entrega à actividade escultórica – como um pacto 

espiritual. Neste sentido, podemos talvez entender porque, “para algumas pessoas, a 

certeza da morte é o que eleva os seus actos ao nível da poesia”165; de facto, aceitar 

desde logo a morte, é como assumir que já nada existe, como se de um passo à frente da 

vida se tratasse. Esta auto-aniquilação do ego e do próprio eu – também presente no 

demiurgo e no artista medieval – é a uma das capacidades mais profundas que um poeta 

ou um escultor poderá ter: 

 

O que temos é a nossa maturidade, a nossa doçura e a nossa beleza. Mas a força para 
tal emana de uma raiz que se propagou até cobrir mundos e mundos em todos nós. E, se 
quisermos testemunhar a favor do seu poder, então devemos utilizar, cada um, o nosso 
mais solitário sentido166. 

 

                                                           
161 RILKE, Rainer Maria – Cartas a Um Jovem Poeta. Lisboa: Contexto Editora, 2000, p. 7. 
162 Rui Chafes segue, deste modo, um programa que se sustenta na quebra das fronteiras entre as várias 
artes em que onde a poesia é o modelo de todas elas: “A escultura, a literatura, a arquitectura, a pintura, 
etc., são apenas um coisa: Ideia, Forma, poesia”; CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2006, p. 105. 
163 CHAFES, Rui – Würzburg Bolton Landing. Lisboa: Assírio & Alvim, 1995, p. 117. 
164 CHAFES, Rui – Durante o Fim. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 11. 
165 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 55. 
166 RILKE, Rainer Maria – Notas Sobre a Melodia das Coisas. Lisboa: Averno, p. 28. 
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Ter-se-á de aceitar que a obra de Rui Chafes se encontra fora do mundo, mas o 

artista não; a condição social da actividade artística, não lhe permite assumir tal posição. 

O artista tem de ser do seu tempo; nenhum Homem se poderá tornar artista se se 

esquivar à componente social que a actividade artística exige. Necessário será ainda 

esclarecer que a arte de Rui Chafes não é uma arte social, mas que tem intrinsecamente 

uma componente social, como qualquer outra actividade artística. O artista trabalha 

sempre para os outros, é um servo da humanidade; de modo que podemos afirmar que a 

obra de Rui Chafes poderá ser Rilkiana, mas enquanto artista, Rui Chafes só poderá ser 

Rilkiano exclusivamente na oficina – o único lugar onde o artista é verdadeiramente 

livre. 

 

1.6. O Cinema de Resistência 

  

 Cada escultura de Rui Chafes é apenas um fragmento da obra no seu todo; são 

como que fotogramas que, apenas na sua correlação com os restantes, permitem a 

unidade e a possibilidade de inteligibilidade de qualquer registo cinematográfico167. Rui 

Chafes é um espectador atento a um determinado tipo de cinema de autores que 

possuem uma estética muito própria. É possível encontrar constantemente palavras de 

determinados cineastas, citadas pelo escultor e fotogramas de alguns filmes como, por 

exemplo, de Ingmar Bergman (1918-2007), no livro Harmonia (1998), tal como uma 

forte presença da influência e importância do cinema no filme Durante o Fim (2003), 

realizado por João Trabulo, sobre a obra de Rui Chafes. Na verdade, o cinema parece 

constituir momentos de inspiração, proporcionando a idealização de algumas esculturas, 

assim como o aprofundamento da sua teoria da escultura ao estabelecer comparações 

com a arte do cinema. 

Para o escultor, os cineastas relevantes são os “que estudam cada plano e que 

constroem cada plano de uma forma extremamente precisa, que tem única e 

exclusivamente a ver com a atenção das pessoas: educar o olhar, para as pessoas 

aprenderem a olhar e a ver”168; afinal, a visão é o sentido mais importante na interação 

do espectador com as suas esculturas. Em suma, poderíamos reflectir acerca do cinema 

a partir de duas estratégias distintas: a estratégia de lentidão e a estratégia de velocidade. 

                                                           
167 PEREIRA, José Carlos – Rui Chafes in PEREIRA, José Fernandes (dir.), Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 2005, p. 138. 
168 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 172. 
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Rui Chafes situa-se, evidentemente, na primeira, e nesse sentido participa na resistência 

uma vez que é a segunda estética que prevalece na cultura actual, sobretudo, no cinema. 

“A estratégia de lentidão é a estratégia do olhar e da atenção, e a atenção é a apreensão 

do mundo; a estratégia da velocidade é quase sempre uma estratégia de entorpecimento, 

de dissolução, de distracção e de esquecimento”169. Na verdade, um cinema com uma 

estratégia de lentidão é sinónimo de um cinema difícil, na medida em que é preciso ter 

paciência para enfrentar o tempo e o vazio. De facto, o escultor tem uma absoluta 

consciência do tempo, especialmente quando está na oficina a trabalhar; uma vez que é 

impossível acelerar os processos, tudo acontece no seu ritmo, na maioria das vezes 

lento. Estes cineastas lidam com a lentidão do tempo na realização nos filmes; no 

entanto, fazem questão de retratá-la no resultado final, ou seja, enfrentam o tempo e o 

vazio que lhe é inerente e assumem essa afronta, ao contrário do cinema rápido que 

procura alienar o espectador com excesso de pormenores, acontecimentos e efeitos 

especiais. Poderíamos ainda encontrar uma semelhança entre o espectador deste tipo de 

cinema e o espectador da sua escultura; de facto, é preciso saber parar. Afinal, a 

estratégia de lentidão pode conduzir à atenção e a atenção, por sua vez, a uma estratégia 

de transferência, na tentativa de tornar-se uma protecção da nossa apreensão natural do 

mundo dos processos de entorpecimento e narcotizaçao do intelecto, que a sociedade 

actual nos impõe. 

Ao compararmos o trabalho destes cineastas com o trabalho do escultor, 

podemos verificar que a sua obra é igualmente de resistência: “É preciso resistir, não 

facilitar, valorizar, seleccionar, construir, dificultar, seguir a extrema e exigente dureza 

das imagens de Robert Bresson”170.  Robert Bresson171 (1901-1999) suscita ainda a 

necessidade de “aprofundar a linguagem, intensificar as imagens, escavar no mesmo 

lugar sem ir à procura noutros sítios”172. Este aprofundamento e intensidade, de que 

Bresson nos fala, podemos encontrá-lo também no facto de Rui Chafes não mudar 

nunca o registo da sua linguagem; note-se que o escultor trabalha sempre com ferro 

pintado de negro; “escavar no mesmo lugar”: trata-se de aprofundar a ideia e não a 

forma; à semelhança de Pier Paolo Pasolini (1922-1975) o escultor assume que “os bens 

                                                           
169 Ibid., na mesma página. 
170 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 58. 
171 A influência de Bresson tem que ver com este pensamento estético, do ponto de vista mais evidente, 
uma série de esculturas realizadas por Rui Chafes foi influenciada pelo filme Pickpocket (1959). O filme, 
no fundo, é sobre as mãos, factor naturalmente importante para qualquer escultor tradicional. 
172 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 59. 



56 

 

supérfluos tornam a vida supérflua”173; afinal, o que merece atenção são as ideias e o 

espírito, jamais a matéria. Os artistas têm de resistir, na sua solidão, aos números e à 

lógica do consumismo e do materialismo; o artista que se preocupa com as multidões é 

mais um na engrenagem desse sistema: 

 

Pier Paolo Pasolini insistia que a dimensão do sagrado é essencial para a sobrevivência do ser 
humano. Sem o sentido do sagrado, o homem morre e a sua cultura desaparece. A necessidade 
do sentido do sagrado é a esperança contra a destruição e a erosão que esta sociedade de 
consumo nos inflige. O homem dignifica aquilo a que chamamos vida quanto tem consciência de 
participar numa dimensão superior que o transcende174. 
 

A espiritualidade patente no cinema é fundamental para o escultor, sobretudo, no 

cinema de Andrei Tarkovsky (1936-1986), onde se destacam os seus elementos 

misteriosos e metafísicos com constantes diálogos filosóficos. As esculturas de Rui 

Chafes parecem ter o papel da personagem principal do filme Stalker (1979): ajudar o 

espectador na passagem para outro estado, oferecendo-lhe esperança ou fé. No entanto, 

o papel de stalker – que podia muito bem ser substituído pelo do artista – revela-se 

insuficiente, pois é necessária a activação do espectador, assim como a autonomia para 

pensar por si próprio. 

Outro filme incontornável é Andrei Rubliov (1966). Andrei Rubliov – que terá 

vivido entre 1360 e 1430 – é o mais conhecido pintor russo de ícones. Neste filme 

biográfico, unem-se duas referências importantes: o cinema de Tarkovsky e uma 

perspectiva artística e filosófica medieval. Uma influência mais directa é o objecto 

voador que aparece no início do filme, que terá sido uma fonte de inspiração para a obra 

mais icónica de Rui Chafes (fig. 2): 

  

O artista do nosso tempo quis, subitamente, um reconhecimento rápido e total, um 
pagamento imediato por aquilo que realizava no campo espiritual. […] Os problemas 
levantados pela dita vanguarda só puderam resultar de uma época de mudanças; que 
pôs em causa todas as normas e ideias de Beleza herdados. As artes plásticas foram as 
mais fortemente atingidas. Elas perderam consideravelmente a espiritualidade que até 
então lhes era inerente, sem ganhar, logo a seguir, uma nova espiritualidade175. 

 

 Andrei Tarkovsky acreditava que o engano da humanidade reside nesta frenética 

actividade tecnológica, na mira de fuga pelos espaços em busca de outra qualquer 

salvação. Apesar da crise social e espiritual poder afectar o meio da arte e os artistas, 

                                                           
173 Ibid., p. 47. 
174 Ibid., p. 48. 
175 CHAFES, Rui – Würzburg Bolton Landing. Lisboa: Assírio & Alvim, 1995, p. 9. 
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para Tarkovsky, e, cremos, também para Rui Chafes, a crise não está na arte, mas na 

sociedade176. A arte tem o papel de ultrapassar essa crise, porque, em princípio, tem os 

meios espirituais para tal. 

                                                           
176 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 32. 
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2. Durante o Sono 
1998/2002, ferro 
100x100x184 cm 
Colecção Centro de Arte Moderna/ 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa 
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II 

O LEGADO ESCULTÓRICO 

 

 

2.1. A Introdução do Ferro na Escultura 

 

Rui Chafes dedica-se exclusivamente à tecnologia do ferro e uma vez que possui 

uma particular admiração pelo passado – ou melhor, pela tradição – quando trabalha no 

atelier, recorda a herança que atrás se estende, estabelecendo, assim, uma forte ligação 

com todos os que trabalharam ou continuam a trabalhar com o ferro. Na verdade, o ferro 

tem em si uma duplicidade funcional, na medida em que desde sempre foi utilizado na 

construção de objectos de ataque e de defesa – essa consciência da duplicidade dos 

objectos de ferro na obra de Rui Chafes revela-se um factor importante, já que o 

escultor joga constantemente com formas que podem provocar no espectador essas 

sensações opostas. No fundo, as esculturas de Rui Chafes parecem ser ou objectos de 

protecção ou objectos de ataque; resta saber o que pretendem proteger ou atacar. 

Inicialmente utilizado como material na construção de objectos ao serviço dessas 

funções, mais tarde no apoio industrial e na arquitectura, o ferro acabou por se revelar 

no domínio das artes plásticas no século XX, no final da década de vinte. 

A introdução do ferro em linguagens artísticas surgiu no primeiro modernismo e 

os responsáveis foram Julio González177 (1876-1942) e Pablo Picasso178 (1881-1973) – 

anterior a estes escultores, o ferro não tinha praticamente nenhuma tradição artística. Na 

década de vinte, González dedicara-se exclusivamente à escultura em ferro e acabara 

por ser convidado por Picasso para trabalhar para ele na execução de algumas esculturas 

de ferro. Num período de três anos de trabalho como seu assistente, Picasso aprendeu a 

técnica da soldadura com González, e González, com a experiência de trabalhar com 

Picasso, alterara a sua perspectiva artística ambicionando construir uma nova escultura, 

                                                           
177 Julio González, natural de Barcelona, trabalhou e aprendeu com seu pai a técnica da fundição e da 
forja. Em 1896, quando seu pai morreu, González decidiu vender o negócio de família e mudar-se para 
Paris com seu irmão e irmãs. González planeava tornar-se pintor, mas deparou-se com a dificuldade de 
aceitação da sua obra nos salões de arte em Paris. Com a morte inesperada de seu irmão, em 1908, 
juntamente com a sua falta de sucesso na carreira artística, González foi invadido por um sofrimento que 
resultou numa depressão. Mais tarde, decide dedicar-se a trabalhar exclusivamente com metais, criando 
relevos e pequenas esculturas na esperança de aliviar a profunda depressão que enfrentava. 
178 Pablo Picasso é considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo na arte do 
século XX; criou milhares de trabalhos, não somente pinturas, mas também esculturas, usando todos os 
tipos de materiais – característica que não se verifica na obra de Rui Chafes. 



60 

 

nomeadamente, esculturas abstractas. A composição das novas esculturas de González 

assentara na ideia de uma escultura cuja totalidade formal se construía por partes, 

deixando o processo de construção à vista do espectador. Afinal, até à década de 1920, a 

escultura em metal restringira-se à fundição de materiais derretidos, como o bronze, de 

modo que o resultado final se distanciava da criação original do modelo de gesso, 

sendo-lhe imposta, por motivos de limitações técnicas, uma determinada densidade da 

forma. 

Na tentativa de combater essa densidade da forma que os materiais tradicionais 

impunham à concepção da escultura, Julio González aperfeiçoara uma técnica de criar 

esculturas estáveis e permanentes por soldagem directa de lâminas e hastes metálicas, 

dispensando o processo de fundição, tornando possível um estilo bem mais frágil e 

linear; ou seja, logrou a possibilidade de atingir uma escultura com uma leveza formal 

que anteriormente ao uso do ferro não teria sido possível. Com a introdução desta 

técnica, González ofereceu à escultura um processo construtivo com uma forte relação 

directa entre o autor e a matéria, na medida em que a matéria que se acrescenta, no caso 

de o escultor assim o entender, pode retirar-se logo de seguida, sem grande dificuldade, 

ou voltar a pôr. Esta acessibilidade construtiva torna-se uma vantagem, uma vez que é 

um processo rápido e simultaneamente eficaz. No fundo, esta técnica permite projectar e 

desenhar no espaço, utilizando-o e construindo com ele. A inovação técnica da escultura 

em metal directo trazia consigo a directriz de criar esculturas transparentes ou abertas, 

ou, nas palavras de González, invocadas por Rosalind Krauss (1941), “desenhar no 

espaço”179. Assim, a escultura começou a tornar-se um exercício de volume virtual 

criando uma nova relação entre estrutura e superfície. No fundo, a escultura 

anteriormente resumia-se ao trabalho da superfície; com a introdução desta técnica, a 

estrutura deixou de ter apenas um carácter funcional, para ganhar uma forte componente 

estética180. 

No início, a introdução deste processo construtivo, ainda dentro do movimento 

futurista, revelou-se absolutamente formalista, já que se começou a abandonar a 

representação na escultura para atingir um determinado abstraccionismo da forma, 

                                                           
179 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 159. 
180 O que já se podia comprovar com o monumento comemorativo do 10º aniversário da morte de 
Guillaume Apollinaire, da autoria de Picasso, no qual adoptou como modelo, imaterialidade, criando 
então, uma obra cujas redes de ferro, soldadas umas às outras, circunscreviam o vazio, ficando deste 
modo, o espaço vazio, envolto em placas e grades de ferro, de modo a converter-se na componente 
essencial da escultura. 
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apesar da referência ser a de uma imagem de um conceito universal. Rui Chafes, de 

facto, é um admirável explorador da forma; porém, interessa-lhe a ideia da forma, e não 

a forma em si mesma, isto é, enquanto objecto ensimesmado. Picasso e González são 

importantes na obra de Rui Chafes, na medida em que foram os principais responsavéis 

pela introdução do ferro nas linguagens artísticas, no entanto, ambos são em larga 

medida formalistas, ao passo que Rui Chafes parece não acreditar nos objectos de um 

ponto de vista proeminentemente formal. A importância do seu legado prende-se ao 

material, à técnica e, eventualmente, ao abstraccionismo das formas. Ainda que, a pouco 

e pouco, a determinação construtivista do objecto apresente-se mais como uma 

construção mental do que como uma concretude densa e material. Os valores formais de 

aparente ausência de peso e de resistência à gravidade denotam o desejo de que a 

construção fosse assimilada aos termos ideativos ou conceptuais de um espaço mental. 

Apesar das esculturas de Chafes atingirem a perfeição formal, no sentido de possuirem 

uma geometria ideal, muitas vezes baseada na simetria, não está presente a intenção de 

criar uma aliança entre a intuição artística e o conhecimento científico, já que a parte 

oficinal ou o como se faz da escultura não lhe interessa aparentemente; interessa, sim, a 

intuição artística enquanto capacidade de criar esculturas como veículos para um mundo 

espiritual. 

O início da escultura moderna em ferro está intimamente ligado à intenção de 

representar nas esculturas o ausente como presente. Esta técnica de representação do 

vazio na escultura em ferro foi primeiramente adoptada por Picasso e González – e, 

posteriormente, por Alexander Calder (1898-1976), David Smith (1906-1965) e 

Anthony Caro (1924-2013) –, bem como por Rui Chafes, cujos espaços vazios são 

definidos por grades, placas, tiras e redes de ferro. 

 

2.2. O Conceptualismo de Marcel Duchamp 

 

Marcel Duchamp (1887-1968) para além de pintor, escultor, escritor ou jogador 

de xadrez, foi um grande pensador, talvez o mais revolucionário no universo artístico do 

século XX. Duchamp veio alterar drasticamente a arte ocidental do século XX, sendo o 

pai da arte conceptual e possivelmente de grande parte da arte contemporânea, tal como 

a Arte Pop ou o Pós-Modernismo. 
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Duchamp não conseguira evitar a inquietação e impaciência com a arte que 

celebrava o racionalismo, de modo que, abandonando o Fauvismo181 em favor do 

Cubismo182, viu-se igualmente alienado enquanto praticante do Cubismo, afastando-se 

dos artistas que o praticavam. Para dar sentido à sua revolta com as práticas artísticas 

que vigoravam na época, procurou teorizá-la183. Desafiando o pensamento convencional 

sobre os processos artísticos, Duchamp rejeitou o mercado da arte emergente, 

concebendo uma arte que eliminaria toda a tradição escultórica, questionando a 

concepção construtivista do que pode ser de facto a escultura, a validade da relação 

entre autor e espectador de arte e, sobretudo, a importância do espectador. Passando por 

diversas fases dos estilos de pintura pré-estabelecidos, os primeiros trabalhos 

tridimensionais de Duchamp foram os ready-mades184, objectos que parecem resumir a 

obsessiva pergunta: o que é uma obra de arte? 

Do ponto de vista clássico, o significado da maior parte dos objectos artísticos 

está alojado numa complexidade de ideias e sentimentos nutridos pelo criador do 

trabalho, exteriorizando-se pela criação da obra de arte, através de um acto de autoria, 

que a partir daí é transmitido ao espectador. Portanto, na obra tradicional encontramos 

uma janela de vidro transparente, através do qual os espaços psicológicos do 

espectador e do criador se revelam mutuamente185; Marcel Duchamp eliminara essa 

transparência, destinando-se a colocar em movimento o processo impessoal de génese 

de uma obra de arte. Também a obra de Rui Chafes se revela impessoal, já que não 

oferece nada do seu autor, nomeadamente, sentimentos, emoções ou qualquer narrativa 

ao espectador; no entanto, não se exclui a hipótese de possibilidade de indagação da 

génese da sua obra, no caso de se ter a capacidade de mergulhar num determinado 

misticismo. 

                                                           
181 Do francês les fauves, "as feras", o Fauvismo é uma corrente artística do início do século XX que se 
desenvolveu, sobretudo, entre 1905 e 1907. Associado à busca da máxima expressão pictórica, o 
Fauvismo pretendeu ser uma arte que procurasse o equilíbrio, a pureza e a serenidade, evitando temas 
perturbadores ou deprimentes. 
182 Movimento artístico que surgiu nas artes plásticas no século XX, fundado principalmente por Pablo 
Picasso e Georges Braque (1882-1963), expandindo-se posteriormente para a literatura e a poesia. No 
Cubismo as formas da natureza são tratadas por meio de figuras geométricas, representando as partes de 
um objecto no mesmo plano, de modo que a representação passava a não ter nenhum compromisso com a 
aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície 
plana, recorrendo a formas geométricas, com o predomínio de linhas rectas, não representando, mas 
sugerindo a estrutura dos corpos ou objectos. 
183 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 87. 
184 Traduzido para a língua portuguesa será “já feito”. 
185 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 93. 
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No caso de Duchamp, os ready-mades consistem num conjunto de objectos 

industriais apropriados pelo artista, que geralmente altera a sua posição original e os 

desloca num contexto espacial, concluindo-se o processo com os simples actos de lhe 

dar um título e uma assinatura ironizando a autentificação das obras de arte. Ao assinar 

um objecto industrial, o objecto, supostamente, é transportado do mundo dos objectos 

comuns para o domínio da arte. Deste modo, facilmente verificamos a importância que 

um nome tem no mundo das artes e, naturalmente, a sua incontornável componente 

social186, isto é, os dispostivivos que, oriundos de uma exterioridade face ao fazer 

artístico, concorrem também para a aceitação da obra de arte. No caso da obra de Rui 

Chafes, poderíamos afirmar que a assinatura não é importante, uma vez que o escultor 

nunca assina as suas esculturas; no entanto, somos obrigados a reflectir na sua 

importância, ao reparar que o escultor apenas assina os seus desenhos. Além disso, 

perguntamo-nos se a linguagem escultórica de Rui Chafes, por si só, não contém já e 

implicitamente uma forma de assinatura? Afinal, o escultor não precisa assinar as suas 

esculturas para as identificarmos como sendo suas. 

Com os ready-mades o artista claramente não fabrica ou constrói a escultura, em 

lugar disso, elege “um objecto entre o número quase infinito de produtos 

industrializados que preenchiam passivamente o espaço de sua experiência 

quotidiana”187; no fundo, trata-se simplesmente de um acto de selecção188. Esta prática 

artística – na sua época estrondosamente criativa – veio pôr em causa todo o processo 

artístico das futuras gerações, uma vez que, a partir daí, facilmente se baralharia a 

natureza exacta do fazer arte, isto é, a arte já não consistia numa concepção plástica, 

mas numa eventual concepção proeminentemente intelectual, implicando a existência de 

uma obra despojada agora da sua fonte convencional de significado. Na verdade, a 

inovação que os ready-mades trouxeram ao mundo da arte assenta no facto de que uma 

obra de arte pode não ser um objecto físico, mas sim uma questão, sendo possível 

considerar a criação artística, portanto, como assumindo uma forma perfeitamente 

                                                           
186 Duchamp aconselhou os colecionadores de arte moderna, como Peggy Guggenheim (1898-1979) e 
outras figuras proeminentes, influenciando, assim, as preferências artísticas da arte ocidental durante o 
século XX. A verdade é que Duchamp fizera frente à grande máquina, porque tinha o poder suficiente 
para fazê-lo, afinal, encontrava-se rodeado pelos verdadeiros promotores da arte e dos próprios artistas. 
Duchamp produziu relativamente poucas obras de arte, mantendo-se, maioritariamente, distante 
dos vanguardistas do seu tempo. A sua excêntrica personalidade levou-o a fingir que abandonara a arte 
para dedicar o resto de sua vida ao xadrez, enquanto, em segredo, continuava a fazer arte. 
187 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 90. 
188 Ibid., p. 91. 
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legítima no acto especulativo de formular questões, ou seja, a absoluta 

desmaterialização da obra de arte, tal como era concebida até aí. 

A Fontaine (1917), de Duchamp, é o melhor exemplo de transformação na arte 

e, simultaneamente, a maior das metáforas. O urinol deixara de ser um objecto comum, 

uma vez que sofreu uma transposição, uma inversão, de modo a ficar apoiado num 

pedestal. Tal reposicionamento físico representava uma transformação que, na verdade, 

deve ser lida a um nível metafísico – aliás, essa transformação metafísica do objecto é 

indispensável no espectador para a contemplação da obra de Rui Chafes. Tal acto de 

inversão compreende um momento em que o espectador é obrigado a perceber que 

aconteceu um transporte – um objecto foi transportado do mundo comum para o 

domínio da arte. A compreensão do transporte na arte é fundamental na escultura de 

Rui Chafes, já que a sua escultura parece querer transportar o espectador para outra 

realidade. Tal momento de percepção é o momento em que o objecto se torna 

transparente ao seu significado, que não é nada mais que a curiosidade da produção – o 

enigma do como e do porquê de uma obra de arte. A curiosidade da produção de uma 

obra de arte não interessa na obra de Duchamp, nem, curiosamente, na obra de Rui 

Chafes; é um reconhecimento que, embora dependendo do objecto, de algum modo não 

diz respeito ao objecto; o objecto é apenas um meio para atingir um fim, que, de algum 

modo, se encontra além dele. 

Independentemente de todas as metáforas que possam surgir da leitura da 

Fontaine, nomeadamente, do urinol poder ser um torso feminino, nenhuma delas parece 

ter sido concebida por Duchamp, mas sim pelo espectador. Talvez seja um erro o 

espectador julgar as obras de arte como declarações que devem transmitir ou 

materializar algum conteúdo. O espectador tem uma necessidade inata de procurar um 

significado na obra de arte, procurando uma justificação credível num vínculo causal 

desse conteúdo com o autor da obra; Rui Chafes, perfeitamente consciente disso, atribui 

títulos absolutamente poéticos às suas esculturas e, desse modo, totalmente abstractos, 

de maneira que o observador na maioria das vezes fracassará sempre na tentativa de 

procurar uma relação entre o título da escultura e a escultura – tal como a Flor Azul de 

Novalis189. 

Marcel Duchamp fez com que a experiência estética se encontre no espectador e 

não no objecto em si, ou seja, é o espectador que activa a obra de arte. O acto criativo 

                                                           
189 Para perceber melhor a Flor Azul, consultar O Romantismo Alemão e a Flor Azul no primeiro capítulo. 
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deixou de pertencer apenas ao artista; o espectador relaciona a obra com o mundo 

exterior, decifrando e interpretando as suas qualificações internas, acrescentando, assim, 

a sua contribuição para o acto criativo. A impessoalidade na obra de arte deve-se a 

Duchamp, tal como a intenção clara de negar um sentido tradicional de narrativa na 

escultura, uma arte totalmente desvinculada dos sentimentos pessoais190. Criou uma 

situação que se mostraria completamente opaca e resistente ao pressuposto clássico de 

que os objectos são feitos para serem naturalmente transparentes às operações do 

intelecto, como afirma Rosalind Krauss: “Não há meios de o urinol poder expressar o 

artista. É como uma sentença dirigida ao mundo sem que seja sancionada pela voz de 

um orador postado atrás delas. Uma vez que o criador do objecto e o artista são 

evidentemente distintos, não há meios de o urinol servir de exteriorização do estado ou 

estados de espírito do artista ao produzir a obra”191. Deste modo, procurar uma estrutura 

psicológica que permita ler estes objectos é evidentemente, violar a importância 

estratégica da obra de Duchamp, ainda que a tentação seja irresistível: 

 

A estratégia de Duchamp foi apresentar um trabalho que a análise formal não possa 
reduzir, um trabalho que esteja desvinculado de seus sentimentos pessoais e que não 
ofereça nenhuma resposta aos nossos esforços em descodificá-lo ou compreendê-lo. O 
seu trabalho não pretende expor o objecto para que seja examinado, mas sim esmiuçar 
o próprio acto da transformação estética192. 

 

Também Rui Chafes é uma vítima de Marcel Duchamp, uma vez que no atelier 

as esculturas não são nada; são necessários vários processos para transformar o objecto 

em escultura, de modo que Rui Chafes é muito rigoroso em relação à definição de 

escultura. O escultor não acredita que uma escultura seja sempre uma escultura; acima 

de tudo, o espaço onde a escultura se apresenta, é uma decisão exclusivamente do 

artista; afinal, o famoso urinol só é considerado arte na galeria ou no museu. 

 

2.3. O Abstracionismo de David Smith 

 

Nos primeiros anos de carreira, Rui Chafes assume, de forma muito particular, 

uma irmandade escultórica com os escultores Tilman Riemenschneider (1460-1531) e 

                                                           
190 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 101. 
191 Ibid., p. 312. 
192 Ibid., p. 98. 
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David Smith (1906-1965), quando intitula uma série de esculturas193 com o nome da 

cidade onde Riemenschneider tinha o seu atelier, Würzburg, na Alemanha, e com o 

nome da região onde Smith tinha o seu atelier, Bolton Landing, em Nova Iorque. Na 

verdade, a atribuição deste título é de elevada importância, na medida em que funde 

diversidades não só espaciais como temporais194, isto é, na obra do escultor português 

fundem-se estéticas que, aparentemente distantes, se encontram; nomeadamente, a arte 

pós-modernista americana com a arte medieval. 

David Smith terá sido um seguidor exemplar da escultura em ferro, de modo que 

poderíamos considerá-lo o padrinho da escultura em ferro. Após a descoberta 

das esculturas soldadas de Julio González e Pablo Picasso, o interesse na combinação da 

pintura com a escultura cresceu consideravelmente em David Smith, acabando por 

instalar um atelier na sua fazenda em Bolton Landing, e dedicar-se à construção de 

objetos tridimensionais, maioritariamente de metal soldado e outros materiais 

encontrados ocasionalmente. Juntamente com sua família, distanciou-se do panorama 

artístico de Nova York, e mudou-se permanentemente para Bolton Landing. Após a 

Segunda Guerra Mundial, com as habilidades adicionais que tinha adquirido por ter 

trabalhado como soldador para uma empresa americana de montagem de locomotivas e 

tanques, David Smith mergulha profundamente nas suas ideias, dedicando-se ao 

aperfeiçoamento de um simbolismo muito próprio, proporcionando, assim, uma fase 

fecunda e produtiva. Premiado com o prestigiado Guggenheim Fellowship em 1950, 

Smith liberta-se dos constrangimentos financeiros e aumenta a sua produtividade 

escultórica, assim como as dimensões das esculturas, podendo dar-se ao luxo de fazer 

esculturas em aço inoxidável. 

A composição da escultura de Smith assemelha-se ao processo construtivo de 

González, isto é, desenhar no espaço – desenvolvendo a sua obra, mais tarde, 

essencialmente com a utilização de elementos geométricos195. As suas esculturas têm 

uma forte componente imagética, e uma vez que procuramos, consciente ou 

inconscientemente, um significado para as formas e imagens com que nos deparamos, 

dá-nos a sensação de se tratar não de um substituto da presença figurativa, mas de um 

signo abstracto que a representa. Deste modo, atribuímos às esculturas de Smith uma 

                                                           
193 E uma exposição no Centro de Arte Moderna na Gulbenkian, que resulta na publicação de um livro-
catálogo. 
194 “Uma só oficina em mim: Würzburg e Bolton Landing, distantes no tempo e no espaço e, no entanto, é 
aí que trabalho”; CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 47. 
195 Aparentemente uma forte influência cubista. 
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qualidade emblemática que provém essencialmente da economia das formas com que as 

supostas figuras são formuladas. Assim, a sua obra situa-se num estranho limiar entre a 

figura humana e o signo abstracto196, visão que poderíamos facilmente comparar com a 

linguagem escultórica de Rui Chafes que, ainda que não procure representar nada, faz 

lembrar-nos sempre qualquer coisa. 

A influência do surrealismo sobre a obra de Smith, nas décadas de 1930 e 1940, 

fez voltar a sua atenção para uma escultura imbuída de uma estratégia de confrontação e 

para temas envolvendo objectos mágicos, como fetiches e totems197; para Smith, “o 

totem não era um objecto arcaico, mas sim uma expressão poderosamente abreviada de 

um complexo de sentimentos e desejos que percebia actuantes nele e na sociedade como 

um todo”198. A obra de David Smith está intimamente ligada aos interesses da geração 

de artistas americanos da qual faziam parte, os expressionistas abstractos, sobretudo 

pelo seu interesse pelo totemismo assim como pelo tratamento do material, no sentido 

da criação de um emblema ou signo199.   

Talvez a obra de David Smith mais conhecida seja a última série que concebeu: 

Cubos. As esculturas desta série, de aço inoxidável, possuem um acabamento escovado 

que nos recorda as pinceladas gestuais da pintura expressionista abstracta, e a sua 

composição absolutamente geométrica destaca o seu interesse pelo equilíbrio e o 

contraste entre o espaço positivo e negativo. Estas obras tiram proveito de um delicado 

rendilhado em vez de uma forma e superfície sólidas, com uma aparência bidimensional 

que contradiz a ideia tradicional de escultura assente na tridimensionalidade. Deste 

modo, em grande parte da sua obra se confundem as distinções entre a escultura e a 

pintura, sobretudo, pela atribuição da cor e pelas vincadas diferenças de perspectiva da 

sua obra, isto é, em vez de nos depararmos apenas com uma frontalidade – que é 

própria da pintura – deparamo-nos com várias frontalidades. 

Na verdade, Smith é um verdadeiro escultor, na medida em que faz e sabe fazer; 

encontramo-nos, portanto, perante um mestre do ferro. Se Tilman Riemenschneider é 

um mestre ou pai espiritual e artístico de Rui Chafes, também David Smith o será. Na 

                                                           
196 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 178. 
197 Totemismo é um conjunto de ideias e práticas baseadas na crença da existência de um parentesco ou 
guardião místico entre seres humanos e objectos naturais, como animais e plantas, de modo que, por 
certas tribos ou clãs, são venerados como símbolos sagrados. O conceito refere-se a uma ampla variedade 
de relações de ordem ideológica, mística, emocional, genealógica e de veneração entre grupos sociais ou 
indivíduos específicos e animais ou outros objectos naturais, que constituem o totem. 
198 KRAUSS, Rosalind – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 185. 
199 Ibid., p. 178. 
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escultura de Smith verificamos ainda uma evidente liberdade de construção escultórica, 

aliada a uma determinada anarquia; no entanto, na obra de Rui Chafes não parece existir 

nem anarquia nem abstracionismo, ainda que aparentemente a sua obra seja abstracta. 

 

2.4. A Leveza-Peso de Richard Serra 

 

De outro modo, poderíamos ainda ter a tentação de aproximar conceptualmente 

as obras de Richard Serra (1939) e de Rui Chafes, uma vez que podemos encontrar 

várias semelhanças. A leveza-peso está presente nos dois pela forma como usam o ferro; 

afinal apesar de se tratar de objectos pesados, a sensação que temos é de leveza, como 

se o peso fosse eliminado. Também é mútua a ultrapassagem da self expression, isto é, 

de uma concepção da arte como expressão de uma sensibilidade do artista, 

nomeadamente, de um universo emocionado, interior ou subjectivo. Ainda que, a 

relação com a natureza seja muito diferente em ambos; surge, no entanto em Serra 

enquanto fruto do campo expandido da escultura, enquanto que em Rui Chafes, a 

paisagem é apenas a espacialidade sensível na qual os objectos procuram dissimular-se, 

passarem despercebidos já que com ela não têm, ou procuram não ter qualquer relação. 

Um escultor trabalha maioritariamente com aço, o outro com ferro; se Richard Serra 

deixa frequentemente as marcas do processo oficinal, Rui Chafes parece querer apagar 

todo e qualquer vestígio da manufactura do objecto; um constrói objectos que, de algum 

modo, se assumem como verdadeiros talismãs, outro trabalha a partir de uma dimensão 

inequivocamente construtiva, tectónica (equilíbrio, força, gravidade), dentro da qual é 

necessária uma intensificação da experiência do corpo como elemento indispensável da 

escultura; Chafes faz objectos através de uma operação de contínua alquimia, objectos a 

partir dos quais se exercita uma vontade perceptiva, na qual a condição de espanto e a 

própria emoção estética se constituem condição transcendental da relação do Homem 

com o mundo e a sua origem. 

O que terá sido muito importante para Richard Serra desde o início foi lidar com 

a natureza dos processos na escultura, de modo que começou por escrever uma lista de 

verbos que parecem indicar os caminhos processuais da escultura: enrolar, ondular, 

vincar, dobrar, acumular, cortar, balançar, torcer, etc; trabalhando de acordo com esta 

lista fisicamente num espaço, acaba por não haver envolvência psicológica com o que se 

está a fazer nem tão pouco com a imagem que posteriormente a obra terá quando 
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finalizada. A técnica oferece formas de proceder com o material em relação ao 

movimento do corpo, o que irá resultar no divórcio de qualquer noção de metáfora ou 

simbolismo fácil. Através da invenção de técnicas ou processos, o artista visualiza as 

diferentes manifestações do material, no entanto, Rui Chafes não se perde a inventar 

novos processos ou técnicas, escapando ao excesso formalista do objecto que procura 

eliminar. Os caminhos de execução da escultura são fundamentais para Richard Serra, 

mas pouco importam para Rui Chafes. A parte oficinal apenas diz respeito ao autor e em 

nada influencia o resultado final; as obras são, segundo o escultor, pensadas antes da 

sua materialização. A escultura de Richard Serra é para ser experenciada com o corpo; a 

escultura de Rui Chafes com o espírito. O que importa na obra do escultor português 

não são os caminhos da escultura, mas sim os caminhos que a imagem das suas 

esculturas possa proporcionar ao espectador: afinal, caminhos para o espírito. 

 

2.5. O Xamanismo de Joseph Beuys 

 

Invade-nos constantemente a ideia de que há uma presença xamânica na obra de 

Rui Chafes, o que nos pode fazer invocar o artista alemão Joseph Beuys (1921-1986); 

na verdade, poucos artistas no século XX rivalizaram com Beuys na ruptura estética, na 

amplitude artística e na contínua experimentação do seu inusitado processo de 

expressão enquanto escultor, performer, pedagogo, pensador radical e activista social. 

Apesar da diversidade de intervenções artísticas, Joseph Beuys procura levantar 

questões, servindo-se da arte como pretexto para a criação de debates. A obra de Joseph 

Beuys, baseada em conceitos humanísticos e numa filosofia social, reflecte sobre a arte 

e o seu papel na sociedade, reivindicando um papel criativo e participativo na 

formação da sociedade e da política.  

Com o intuito de dar palestras, Joseph Beuys fez muitas viagens à América, 

começando por partilhar com o público a ideia de que o estado da humanidade se 

encontra em constante evolução e, uma vez que somos seres espirituais, não 

deveríamos preocupar-nos apenas com o pensamento, mas também com a emoção, pois 

ambos constituem a fonte de energia e criatividade individual; o indivíduo deve 

procurar a espiritualidade e vincular os poderes de pensamento para que a sua visão do 

mundo seja estendida de modo a abranger todas as energias invisíveis, com as quais 

temos vindo a perder contacto. Joseph Beuys acreditava que a humanidade, com a sua 
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excessiva racionalidade, eliminava as emoções e, por essa razão, empenhou-se em dar 

palestras, sobretudo, em universidades, já que é um dos lugares onde, em todo o mundo, 

se privilegia a ciência, e necessariamente o discurso racional; não obstante, achou que 

seria necessário aparecer um xamã200 no meio académico. 

Assim, adoptou o papel de xamã, quer pelo discurso, quer pela aparência201, 

recorrendo à projecção de uma imagem pública a partir de um perfil tradicionalmente 

estabelecido como visionário, isto é, autoridade espiritual ou curador, assumindo total 

compromisso com o “desejo messiânico de curar o ser da alienação e da decadência da 

modernidade”202. Falava com a autoridade de um homem que procura saber todas as 

respostas e, desse modo, consolidava a sua autoridade como artista, através da sua 

mensagem messiânica. A utilização de tal personagem partiu de uma estratégia de criar 

alguma agitação no espectador, de modo a incitá-lo a questionar-se; no fundo, através 

das suas performances, Joseph Beuys procurava educar e curar o público em geral. 

De igual modo, podemos encontrar na obra de Rui Chafes uma vontade de 

curar, senão o mundo, pelo menos o indivíduo/espectador; no entanto, as estratégias são 

totalmente opostas. O xamanismo está relacionado com a morte e, desse modo, o xamã 

será o mediador que se encontra entre este mundo e o outro; nesse sentido, recordamo-

nos naturalmente da escultura de Rui Chafes que será também mediadora entre este 

mundo e o outro. Na experiência de quase ter morrido203, Joseph Beuys terá dado conta 

não só da inevitabilidade da morte na condição humana, mas também da destruição da 

natureza que o ser humano provoca que, conduzindo a uma concepção da arte, resultou 

na concepção de uma arte que defende a ecologia204, numa constante atitude de 

profundo respeito pela natureza e pela espiritualidade cósmica. Joseph Beuys não usou 

o xamanismo para se referir à morte, mas para exaltar a vida, salientando o carácter fatal 

dos tempos em que se viviam e, simultaneamente, destacando a importância que o 

presente poderá ter para alterar o futuro. Deste modo, a sua obra foi-se tornando cada 

                                                           
200 Um indivíduo que se considera ter poderes mágicos, curativos ou divinatórios, que aparece em 
culturas tribais de todo o mundo. O Xamanismo é uma religião com práticas ou rituais de magia, 
evocações e culto da natureza. 
201 O chapéu de feltro e o colete com vários bolsos como imagem padrão. 
202 BEUYS, Joseph – Cada Homem Um Artista. Ed. 7 Nós, 2011, p. 23. 
203 Relativamente ao acidente de aviação que teve durante a Segunda Grande Guerra. 
204 A sua postura e a filosofia da sua arte exigem uma subversão ontológica de conceitos e de atitudes, tal 
como processos de ruptura culturais e civilizacionais que foram abalados com a transição do paradigma 
em que vivemos. A questão ecológica, assim como a consciência planetária que a população está em vias 
de consolidar em torno de uma nova solidariedade gerada paradoxalmente pelo egoísmo da globalização 
neo-liberal, concentracionária e destruidora da biosfera, é o alicerce da sua obra. 
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vez mais motivada pela crença de que a arte deve desempenhar um papel activo na 

sociedade, tornando-se essencialmente política. 

Apesar das diversas performances, Joseph Beuys afirmava-se, sobretudo, através 

das palavras – tal como Rui Chafes, para além da escultura, se afirma igualmente com 

palavras205 e com o silêncio a que a palavra pode conduzir. Enquanto Joseph Beuys 

possuia uma personalidade atraente e um discurso encantador206, Rui Chafes prima pela 

discrição e pelo silêncio; no entanto, arriscamo-nos a afirmar que ambos têm um papel 

xamânico e são activistas207, já que têm o intuito de provocar a passagem entre 

diferentes estados físicos e espirituais. Deste modo, acreditamos na presença de uma 

determinada intenção xamânica ou política na obra de Rui Chafes, no entanto, o artista, 

amiúde, trata de camuflá-las; Joseph Beuys procurou ser ouvido com a estridência das 

suas acções, já Rui Chafes quer ser ouvido com a estridência do seu silêncio208. 

Na obra de Joseph Beuys, o artista que faz apaga-se para enaltecer o artista que 

decifra, ocupando agora o lugar na divina criação daquilo que foi apenas a modesta 

aparência ou sombra da realidade que é a vida quotidiana. A arte de Beuys centra-se no 

quotidiano, acessível a toda a gente, enquanto processo contínuo, obra aberta para todos 

os imaginários que, na participação, no debate e na acção solidária, vão criando 

mudança de vida. Este interesse pelo quotidiano e pela mudança de vida é o que separa 

absolutamente estes artistas; Joseph Beuys mistura a arte com a vida, Rui Chafes não 

acredita que a arte e a vida estejam, de todo, juntas, separando-as. A obra de Rui Chafes 

parece constituir-se, nesse domínio, uma antítese da obra de Joseph Beuys – a ideia de 

todo o homem ser artista, em princípio, será um conceito para o escultor português que 

– com toda a delicadeza – considerará depreciativo: 

 

Se é certo que todo o verdadeiro conhecimento nos tem de ser transmitido, é certo que a 
arte não se aprende: ou se tem ou não se tem. A arte é uma construção intuitiva, uma 
maneira de opor algo áspero e baço a este mundo escorregadio e brilhante. Por isso 
todo o mundo se move enquanto a arte está imóvel. Também por isso só alguns fazem 

                                                           
205 Tal como Marcel Duchamp. 
206 Joseph Beuys era apaixonado pelo debate público, mesmo que se tratasse de debates amargos. 
207 Apesar de Rui Chafes numa entrevista pública com Delfim Sardo, no MUDE, em Lisboa, no dia 5 de 
Junho, de 2013, negar uma influência de Joseph Beuys quanto à sua promessa xamânica ou política de um 
mundo melhor, e de uma arte que possa salvar o mundo; não sabendo nós se o fez para confundir o 
público ou para não limitar a sua linguagem; em vez disso, defendeu que o que lhe interessa na obra de 
Beuys é a manualidade do seu trabalho, a sua ética oficinal exigente e a noção de imaterialidade, uma vez 
que usa matérias simbólicas e trabalha com a memória. 
208 “Há artistas que gostam de falar e há os que detestam; alguns querem dialogar, outros não conseguem, 
mesmo querendo; uns gostam de escrever e outros exprimem-se pelo silêncio.”; CHAFES, Rui – O 
Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 23. 



72 

 

arte, embora muitos (ou quase todos, não é verdade, professor Beuys?) sejam 
artistas209. 

 

2.6. A Redução Escultórica de Alberto Giacometti 

 

Tal como o artista suiço Alberto Giacometti (1901-1966), depois da Segunda 

Guerra Mundial, Rui Chafes tomou “o caminho da negação, da redução, da austeridade 

e ascetismo, da discrição”210. Na obra realizada depois da Segunda Guerra Mundial, 

Giacometti concentra a sua pesquisa plástica na figura humana, recuperando a 

capacidade expressiva da imagem e do objecto211. Tanto a tentativa de representação 

como a expressão objectual, não se verifica na obra de Rui Chafes; no entanto, a solidão 

– própria do escultor tradicional – dedicada à morte, é uma referência fundamental para 

o escultor português. 

O expressionismo emocional que se verifica nas esculturas realizadas no pós-

guerra por Giacometti, é o reflexo de uma violência palpável que o artista percepcionou 

na realidade e, posteriormente, exprimiu na sua arte212, não só na escultura, como no 

desenho e na pintura. O resultado na escultura foi uma forte acentuação das formas e da 

sua modelação, que reflectem a visão modernista e existencialista do século XX, de que 

a vida moderna é cada vez mais vazia e desprovida de sentido. 

A recorrência às soluções plásticas adoptadas por Giacometti resulta de um 

posicionamento teórico que se identifica com a filosofia existencialista213. O 

existencialismo na obra de Giacometti traduz-se numa repetição dos meios expressivos 

e dos gestos formais, que imprimem à figura humana um significado fundamental: uma 

linha vertical que se confronta com a horizontalidade do mundo. A deformação 

dramática das proporções, o alongamento das formas e a manipulação da superfície e da 

textura acentuam a materialidade da escultura e a capacidade expressiva e poética da 

obra de arte; no entanto, essa materialidade da escultura que é bastante sólida na sua 

                                                           
209 Ibid., p. 67. 
210 Ibid., p. 59. 
211 Acompanhando, assim, a tendência neo-figurativa que, nestes anos, marcara o percurso artístico de 
vários artistas plásticos. O expressionismo terá sido uma reacção ao abstracionismo geométrico que 
dominou a década de 1910. Vários artistas europeus do pós-guerra recorreram ao expressionismo e a 
simbolismos da condição humana; as suas desoladas visões incentivaram à solidariedade, mas também ao 
destrutivismo a partir das qualidades fragéis do ser humano e da sua existência. 
212 FLETCHER, Valerie J. – Alberto Giacometti 1901-1966. (cat.) Washington: Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, 1988, p. 39. 
213 No existencialismo, o ponto de partida do indivíduo é caracterizado pelo que se tem designado por 
atitude existencial: uma sensação de desorientação e de confusão face a um mundo aparentemente 
absurdo e sem sentido. 
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obra, de algum modo, procura atingir a imaterialidade, na medida em que raramente se 

sente um acrescentar de matéria pela parte do escultor, mas exactamente o contrário: 

retirar matéria até não se poder retirar mais. Na verdade, o espaço é a matéria da 

escultura de Giacometti: “mais do que invólucros vazios, as suas esculturas são espaços 

ou impossibilidades de ocupar o espaço”214. Assim, Giacometti apresenta “um 

testemunho do Homem desprovido de qualidades individuais, o Homem tornado local, 

lugar, espaço”215. 

As suas personagens, isoladas ou em grupos, nunca se tocam ou se alcançam 

entre si. Aparentemente, este pormenor parece salientar o facto de que, por mais que 

tentemos, nunca conseguiremos conhecer o outro de verdade – eis uma forte expressão 

do sentido de individualismo e de descontextualização. Seja como for, ao confrontarmo-

nos com as suas obras, eventualmente reconsideraremos qual o verdadeiro valor do 

Homem, o que possui e o que faria se não possuísse nada – uma forma de “humanismo 

desesperado” 216. 

Através da desintegração matérica ou redução formal da figura à sua própria 

tortura217, a fragilidade destes estranhos e desolados homens são a representação do 

Homem destruído; figuras muito estilizadas, que parecem perder o corpo, onde se pode 

adivinhar uma desintegração da carne que caminha para uma redução do Homem até ao 

esqueleto, isto é, à estrutura (física) – a comovente opção pelo quase-nada instaura o 

espaço negativo como forma; não se trata apenas da descrença do objecto, mas da 

própria descrença no Homem. 

A enorme grandeza de Giacometti reside na sua consciência, extrema e radical, 

que o levou sempre a tentar, e a falhar, e a considerar sempre a arte como uma tentiva 

votada ao fracasso218: “Giacometti não conseguia parar de recomeçar, de tentar, de 

falhar de novo e de recomeçar de novo”219; deste modo, podemos afirmar, fazer 

escultura é sempre um fracasso, tratando-se sempre de uma tentativa. A aceitação do 

permanente erro e as desesperadas interpretações das figuras de Giacometti, no fundo, 

representam a miséria e a angústia da existência humana, consumindo uma forte 

dimensão trágica; trata-se da representação do Homem como sobrevivente, recordando a 

                                                           
214 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 59. 
215 Ibid., na mesma página. 
216 Ibid., p. 60. 
217 Ibid., p. 59. 
218 Ibid., p. 60. 
219 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 51. 
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violência implícita da existência – a força necessária que nos permite preservar a vida 

sem que esta seja destruída. Para além das esculturas de Giacometti tratarem de 

testemunhas da desgraça humana, Giacometti também não procurou sugerir qualquer 

solução cínica, uma vez que não oferecem qualquer conforto ao espectador – são 

demasiado honestas para fazê-lo. Também podemos encontrar esta honestidade na obra 

de Rui Chafes uma vez que, de igual modo, não é cínica ao ponto de prometer qualquer 

tipo de salvação ao espectador, afinal, “a arte é sempre uma decepção, não pode 

prometer nada, embora a sua secreta ambição seja desmesurada: parar o tempo”220. 

Juntamente com Joseph Beuys, Alberto Giacometti é talvez o grande escultor 

europeu do pós-guerra, mas, ao contrário de Beuys, a memória no trabalho de 

Giacometti é uma memória não-histórica. Citadas por Rui Chafes, recordemos as 

incisivas palavras de Jean Genet221 (1910-1986): 

 

Nunca, nunca, a obra de arte se destina às novas gerações. Ela é oferenda ao inúmero 
povo dos mortos. Que a acolhem ou rejeitam […] embora presentes, onde pertencem 
essas figuras de Giacometti, senão à morte? De onde voltam, ao minímo apelo dos 
nossos olhos, direito a nós. […] A obra de Giacometti transmite ao povo dos mortos o 
conhecimento da solidão de todos os seres e de todas as coisas; solidão, nossa mais 
certa glória! […] Giacometti não trabalha para os contemporâneos nem para as 
gerações futuras: ele esculpe estátuas que arrebatam enfim os mortos222. 

 

Para Rui Chafes, a arte é para os mortos, uma vez que, à semelhança da exegese 

de Jean Genet, considera que a arte se trata de uma coisa morta: a arte é sempre um 

território da morte. Tal como a escultura de Giacometti, a escultura de Rui Chafes 

procura ser uma arte muito dura, mas que, ao mesmo tempo, seja “dotada do estranho 

poder de penetrar os domínios da morte, capaz de se infiltrar pelas paredes porosas do 

reino das sombras”223. 

As imagens das esculturas de Giacometti nunca se conseguiram libertar das 

incertezas da existência; as suas texturas e linhas vibrantes asseguram que a realidade 

mantém-se provisória. O universo de Giacometti apresenta uma visão paradoxal da 

realidade que, embora bem definida, é também mutável – a captação dos extremos da 

existência num ciclo simbiótico sem fim que, simultaneamente, parece expandir-se para 

a transcendência. 

                                                           
220 Ibid., na mesma página. 
221 Proeminente e controverso romancista francês, dramaturgo, poeta, ensaísta e activista político. 
222 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 61. 
223 GENET, Jean – O Estúdio de Alberto Giacometti. Lisboa: Assírio & Alvim, 1999, p. 26. 
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III 

A OBRA ESCULTÓRICA DE RUI CHAFES 

 

 

3.1. A Iniciação na Escultura 

 

Rui Chafes começa a fazer escultura em pedra um ano antes de entrar para o 

curso de escultura da ESBAL e, mantendo a actividade escultórica, participa com 

colegas em exposições colectivas224. As primeiras esculturas em pedra225, apesar do seu 

carácter figurativo isento de qualquer ambiguidade, estão carregadas de sentimento; 

pormenor que as suas bases, também de pedra, eram pintadas com um vermelho vivo; 

ora, pintar pedra é um acto que, podendo invocar a original escultura grega, parece 

afrontar a tradição desenvolvida a partir do Renascimento assumindo-se a pedra como 

um dos materiais mais nobres da escultura. 

A pedra fora utilizada em obras escultóricas concebidas para cemitérios devido à 

sua durabilidade e permanência no tempo226. Após três anos consecutivos a trabalhar em 

pedra, Rui Chafes decide abandoná-la devido a esse carácter funerário e monumental, 

mas, sobretudo porque a pedra obriga a um “ritmo lento de produção, de transporte, de 

exposição e até de absorção da imagem”227. Esculpir em pedra implica a técnica da talha 

directa – um dos mais antigos processos usados na escultura – que consiste no processo 

subtractivo aplicado – através do corte, cinzelagem ou abrasão – sobre uma massa 

sólida de matéria resistente. O processo de subtracção do bloco de pedra não só é 

demorado como pouco flexível, uma vez que a pedra que se retira não se pode repor. 

Além disso, a pedra sendo uma matéria muito pesada dificulta a deslocação da obra, não 

só na recolha do bloco e na fase de execução da obra, como na deslocação para outros 

espaços. A escultura em pedra resulta essencialmente na afirmação de valores de 

                                                           
224 Com Manuel Gantes, Vítor dos Reis, João Queirós e Mário Palma. Destacam-se Um Olho de Vidro, 
em 1986, na antiga Galeria da Faculdade (onde actualmente é a repografia) e Ciclo de Gusano, em 1986, 
na cisterna da Faculdade. 
225 Obras que não se encontram documentadas, de modo que só se poderão conhecer por meios privados. 
226 Não querendo deixar passar despercebido o momento ambíguo que é a morte, o homem cria 
monumentos funerários em sinal de amor e respeito pelos que partem. A escultura que ornamenta o 
túmulo tem como função lembrar e enaltecer os feitos e qualidades de quem ali repousa, uma vez que a 
memória necessita de um suporte material para se manter viva. Cf. MEGA, Rita - Escultura Funerária in 
PEREIRA, José Fernandes (dir.), Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 2005, pp. 
264 - 270. 
227 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 100. 
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volume e de peso de uma matéria sólida, de modo que, no geral, o resultado é de uma 

escultura de formas pesadas e maciças. Seja como for, quem trabalha a pedra adquire 

inevitavelmente “uma noção de rigor e risco, que é muito positiva”228. 

Quando decide deixar de trabalhar em pedra, Rui Chafes já se havia iniciado 

noutros materiais, nomeadamente materiais pobres, como canas, madeiras, troncos de 

árvores, ervas, plantas e plásticos. O fundamental dessa escolha assentava no facto de 

serem materiais de acumulação muito maleáveis e extensivos que lhe permitiriam aliar 

um sentido de leveza à grandeza229. As três primeiras exposições individuais 

apresentam-se como instalações, com grandes esculturas efémeras de madeira e 

plástico, algumas acompanhadas ainda de luz e som. As esculturas ocupavam 

literalmente o espaço da galeria, subvertendo as escalas e, expandindo-se para além do 

espaço que as acolhia, confrontavam “a especificidade do espaço da galeria com o 

espaço interior das esculturas”230, materializando, desse modo, o interesse de Rui 

Chafes por situações limite, de grande risco, iminência ou queda: “situações em que 

uma coisa é muito grande para um determinado espaço, ou um pensamento excessivo 

para uma cabeça”231. Na verdade, o escultor procurava um material que mais 

rapidamente o colocasse em contacto directo com a possível materialização do clima 

mental criado com os desenhos que sempre antecederam a sua escultura – a ocupação 

do espaço fora nessa época a sua grande preocupação. 

Estes materiais e técnicas permitiam-lhe criar com facilidade objectos de 

grandes dimensões e, simultaneamente, operar na rápida e eficaz capacidade de 

extensão espacial dos objectos – ao contrário das implicações de trabalhar a pedra. Por 

essa razão, entendemos que a escolha destes materiais maleáveis se deve a uma enorme 

vontade de fazer; o querer fazer na escultura implica, inevitavelmente, uma atitude 

activa com uma determinada matéria, com a construção de determinadas formas e com a 

ocupação dessas formas em espaço pré-determinado, isto é, o site-specific232. Reflectir 

nos valores da escultura, e nos valores da sua instalação no espaço, é reflectir sobre o 

que é escultura e sobre o seu lugar no espaço, ou melhor, no mundo sensível. A união 

destes dois conceitos fez com que Rui Chafes tivesse em consideração a definição de 

                                                           
228 Ibid., na mesma página. 
229 Ibid., na mesma página. 
230 PEREIRA, José Carlos – Rui Chafes in PEREIRA, José Fernandes (dir.), Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 2005, p. 138. 
231 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 102. 
232 Debruçar-nos-emos sobre o site-specific mais à frente, uma vez que é fundamental na sua obra. 
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escultórico, que é muito mais abragente que a definição de escultura. O conceito de 

escultura é um espaço mais fechado que fica apenas pelos valores da própria escultura, 

tais como: vocação formal da matéria, composição das formas, noções de escala, 

processos de trabalho, de acabamento, de sustentação, de estrutura, etc. O conceito de 

escultórico implica uma expansão do conceito de escultura – um espaço aberto; o 

pensamento escultórico implica pensar a escultura, na sua relação com o espaço, uma 

vez que o espaço envolvente também é esculpido233, e na presença essencial do 

espectador, porque, afinal, a escultura e o espectador estão no mesmo espaço. 

A escultura a partir da segunda metade do século XX possui um pensamento 

muito caracterizado pelas questões relacionadas com a espacialidade, e nas primeiras 

exposições de Rui Chafes conseguimos verificar já um interesse pela performatividade 

na escultura. A performatividade na escultura é o resultado de uma experiência e das 

múltiplas implicações de um sujeito com um objecto partilhado no mesmo espaço. 

Outrora, a relação entre espectador e obra estava condicionada pela existência do plinto 

ou pedestal234, que fazia com que a escultura não estivesse ao nível do espectador, isto 

é, complicava na interacção com a obra de arte, uma vez que tais suportes, de algum 

modo, elevavam o objecto convocando uma dimensão visual para a própria escultura. 

Toda a obra de arte provoca os sentidos do observador, de modo que a arte tem 

uma relação directa com o Homem; implica um olhar humano, mas, no caso da 

escultura, implica, sobretudo, uma presença humana. A escultura para além de poder ser 

observada, pode também ser tocada, ou pelo menos sabemos que é possível fazê-lo, 

porque é tridimensional. O facto dos materiais possuírem determinados aromas pode 

colocar o espectador ainda mais próximo da obra, de modo que não só poderia sentir a 

presença da obra, através da visão e do tacto, como ainda a poderia cheirar, por 

exemplo, e para acentuar tal experiência, há ainda, por vezes, a intervenção sonora em 

algumas destas instalações. Mesmo que o observador fechasse os olhos, sentiria a 

presença da escultura através do som ou do cheiro intenso das canas verdes, como 

aconteceu numa das instalações do artista em estudo. Assim, percebemos a razão que 

levou o escultor a afirmar o seu interesse por determinadas “explorações sensoriais”235. 

                                                           
233 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 101. 
234 Um plinto é um apoio inferior da escultura sobre o solo ou a superfície de apoio. É um suporte que 
funciona também como estrutura para conferir estabilidade à obra. Um pedestal é outra forma de plinto 
que se destina a suportar obras de grandes dimensões, geralmente utilizado em obra pública. 
235 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 112. 
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Contudo, a ideia de performatividade na escultura de Rui Chafes, e no seu 

desenvolvimento, no desenvolvimento da sua obra, fora alterada, mas radicalmente 

alterada, uma vez que elimina o corpo da sua obra ou, pelo menos, passa a estabelecer 

uma relação muito específica entre o espectador e a escultura. 

Acerca destes materiais, devemos ainda acrescentar a especificidade da sua 

origem: vinham de uma aldeia junto ao Guincho, perto de Cascais, onde passou parte de 

sua infância236. Deste modo, verificamos que os materiais não só foram criteriosamente 

seleccionados pelas suas características formais como pelo seu simbolismo, de modo 

que estes materiais são pessoais, como que demasiado intímos. Tendo em conta que Rui 

Chafes procurava a universalidade na escultura, eventualmente terá abandonado estes 

materiais também por esse motivo, ou seja, não lhe interessa uma arte que reflicta 

directamente a experiência e a vida pessoal do artista. 

Factor de extrema relevância nas primeiras obras é a relação da natureza com o 

meio artificial que Rui Chafes salienta ao colocar materiais naturais em confronto com 

materiais sintéticos e industriais. Tal dicotomia está presente na sua personalidade de 

observador e crítico acerca do mundo actual, dicotomia que acompanhará 

constantemente a sua obra e que funciona como um dos suportes fundamentais para a 

construção da sua teoria de arte. 

A ideia de consumo – cada vez mais actual – vai desembocar na exaltação da 

ideia de efemeridade, e “toda a arte efémera tem implícita uma crítica à rápida 

degradação da nossa civilização”237. Nas primeiras exposições é posta em causa a noção 

de tempo e de eternidade esclarecendo que a essência da obra de arte e o seu motivo de 

admiração não está na sua durabilidade238, isto é, a importância de uma obra de arte não 

se encontra na sua data. A ideia de que o artista vale mais morto que vivo parece estar 

presente nestas primeiras exposições; uma vez que Rui Chafes era jovem e, 

naturalmente, contemporâneo, este pormenor ter-lhe-á sido bastante sensível, e a sua 

atitude seria a de um escultor à procura de um caminho ou lugar no mundo. 

Talvez possa ser o título da sua primeira exposição individual, Pássaro 

Ofendido, na Galeria Leo, em 1986, que prova a veracidade de tal reflexão – afinal, o 

que é um pássaro ofendido? Talvez um pássaro que perdeu a capacidade de voar, 

porque lhe cortaram literalmente as asas, ou porque alguma coisa exterior lhe terá 

                                                           
236 Local onde já há alguns anos tem a sua oficina. 
237 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 112. 
238 Ibid., na mesma página. 
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3. Pássaro Ofendido 
1986, instalação com madeiras e plástico, 
Galeria LEO, Lisboa 

destruído a sua essência ou força interior, que é a de voar, que tão bem metaforiza a 

ideia de liberdade e de leveza ou, melhor ainda, de espírito. Assim, em Pássaro 

Ofendido pode tratar-se precisamente – e porque não? – do Espírito ofendido. Esta ideia 

de desilusão, ou incapacidade, de um futuro negado pelo outro, parece muito pertinente, 

e apesar de possuir alguma negatividade – não pela parte do artista, mas do mundo – é 

absolutamente consciente. O facto de estes materiais serem pobres e efémeros revelam 

uma profunda consciência da sociedade e do mundo contemporâneos. Na escultura 

efémera é requisitada a liberdade de pensamento e a libertação da obra de uma noção de 

temporalidade. A dimensão que as suas esculturas foram adquirindo, e os materiais cada 

vez mais leves que ofereceram maiores facilidades na relação directa com o espaço, são 

os símbolos e sinais dessa liberdade de pensamento que requisitava para a escultura, em 

oposição ao consumo dos objectos e à sua posterior degradação239. O sentido de leveza 

e dinamismo associado ao “rebentamento e explosão da forma”240 é o resultado de uma 

atitude intencional de recusar a clássica e excessiva presença da escultura. 

Na já referida primeira exposição individual, Pássaro Ofendido (fig. 3), verifica-

se o início de um “processo de pesquisa espacial, em que todo o espaço exposicional 

envolvente é activado através da instalação de uma estrutura em madeira e bambu, 

revestida com uma tela de plástico vermelha; esta ganha uma textura que revela a 

estrutura que a suporta, um conjunto de linhas, de nervuras que, se por um lado, 

parecem intersectar o terreno da arquitectura”241, por outro, se insinuam enquanto 

desenho no espaço. 

 

                                                           
239 Ibid., na mesma página. 
240 Ibid., p. 99. 
241 Ibid., na mesma página. 
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4. A Não Ser Que Te Amem 
1987, instalação com plástico e luz azul ambiente, 
Galeria LEO, Lisboa 

5. Amo-te: O Teu Cabelo Murcha Na Minha Mão 
(Entre Este Mundo e o Outro Não Tenham Nem Um Pensamento a Mais) 
1988, instalação com madeira e plástico, 
Espaço Poligrupo / Renascença, Lisboa 

Na segunda exposição individual, A Não Ser Que Te Amem (fig. 4), demonstra já 

o início de um processo de redução formal e de uma determinada gramática compositiva 

através do círculo e da elipse. A presença de uma luz azul invadia e desmaterializava a 

intersecção das linhas construídas pelo platex, numa intenção clara de subtrair peso à 

escultura e retirar-lhe a presença e a solenidade que sempre a caracterizaram e 

distinguiram, até aos finais do século XIX, face às outras expressões artísticas. 

Na terceira exposição individual, Amo-te: O Teu Cabelo Murcha Na Minha Mão 

(Entre Este Mundo e o Outro Não Tenham Nem Um Pensamento a Mais) (fig. 5), 

apresentava apenas uma escultura de grandes dimensões construída de ripas de madeira 

e plástico verde, confirmando uma fluidez da forma e o começo de um desenho de 

figuração negativa, assente em forma como abrigos traduzidos em casas, úteros, 

casulos242, que acabaria por se abstractizar progressivamente, deixando de se 

comprometer ontologicamente com o mundo do visível. 

 

                                                           
242 Ibid., na mesma página. 
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As esculturas das suas primeiras exposições individuais assumem-se como 

objectos efémeros, na medida em que o seu fim é serem consumidas – neste caso pelo 

tempo durante o qual estiveram expostas na galeria – uma vez que todas acabaram por 

ser destruídas pelo autor quando as exposições terminaram. 

Posteriormente, é importante destacar a importância de Jorge Vieira (1922-1998) 

na sua formação escultórica – não na sua formação estética, porque essa faz parte de um 

caminho solitário. Apesar de os seus trabalhos raramente se terem encontrado, já que 

ambos sentiam a escultura de forma diferente, o que os unia era a intuição, o amor pela 

escultura, a profunda consciência do tempo e a importância da memória243. Com Jorge 

Vieira aprendeu o prazer de construir uma forma com as mãos244 e a só acreditar na 

maneira rigorosa de criar formas245. Em suma, Rui Chafes aprendeu a “exigência da 

maior qualidade possível, a ética de vida e a ética do olhar, e o direito do artista à 

liberdade”246. Ao ler o seu testemunho, sentimos a imensa gratidão de Rui Chafes, por 

se ter cruzado com Jorge Vieira, com quem cresceu, não só como escultor e artista, mas 

também enquanto ser humano247. 

A pesquisa escultórica de Rui Chafes parece constituir-se um processo inicial, 

humilde e fiel, entre um escultor e a história da escultura; afinal, começou por trabalhar 

com os materiais mais clássicos e nobres, passando para materiais que no universo da 

escultura considerar-se-iam contemporâneos, devido à sua pobreza e efemeridade e, 

sobretudo, à sua pontencialidade espacial; neste sentido, os primeiros passos 

manifestam, de algum modo, o respeito pela escultura e pelos escultores, como se se 

tratasse de um compromisso com a própria Escultura. 

Reflectir acerca da sua pesquisa inicial torna-se relevante, não só em termos 

materiais e formais, mas estéticos. Este processo tornou-se indispensável para Rui 

Chafes, afinal, já que fora através de sucessivas negações que procurava encontrar o seu 

caminho, colocando de lado as possibilidades que considerava menos determinadas a 

fecundar. No entanto, apesar das negações ficarem para trás, são elas que fortalecem as 

afirmações; tal construção de negações significa que é absolutamente necessária uma 

                                                           
243 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 63. 
244 Ibid., p. 43. 
245 Ibid., p. 44. 
246 Ibid., p. 68. 
247 Jorge Vieira foi seu professor de escultura durante três anos. Terá sido um dos mais importantes 
escultores vanguardista do século XX em Portugal, tendo sido posterior e quem sabe indevidamente 
denominado de escultor surrealista. Rui Chafes escreveu pelo menos dois textos sobre Jorge Vieira: As 
Mãos, em 1995, e O Mistério de Cada Ida e de Cada Chegada, em 1999, um ano depois de sua morte. 
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6. Ivadra 
1987, ferro 
27 x 27 x 3,5 cm 
col. Dr. Bernardino Gomes 

constante responsabilidade ética do trabalho artístico, que nos recorda a ideia da velha 

frase, onde ecoa o legado de Antonio Machado (1875-1939), tão pronunciada pelos 

corredores da Faculdade de Belas-Artes ainda nos dias de hoje: “Caminha-se 

caminhando”248. Enquanto aluno de Belas-Artes, Rui Chafes fez questão de saber quais 

os significados que a escultura poderia ter e quais os caminhos já percorridos para criar 

o seu próprio caminho, estabelecendo, desde cedo, uma forte relação com o passado da 

escultura. Depois da pesquisa inicial, permaneceu muito tempo na dúvida: procurava 

uma forma de exprimir que não acreditava em objectos249; no fundo, Rui Chafes não 

estava senão à procura do seu “sistema estético”250. 

 

3.2. O Fogo e a Violência Física 

 

Para se ser artista, é necessário colher, controlar e transformar a experiência 
em memória, a memória em expressão, a matéria em forma. A emoção, para 

um artista, não é tudo; ele precisa também conhecer o seu ofício e amá-lo, 
precisa conhecer todas as regras, técnicas, formas e convenções pelas quais a 

natureza pode ser dominada e submetida às leis da arte. A paixão que consome 
o diletante serve ao verdadeiro artista; o artista não é maltratado pela besta: 

doma-a251. 
 

A partir de 1988, ainda aluno na ESBAL, Rui Chafes decide trabalhar a 

escultura só em ferro, tendo aprendido com António Trindade252 (1936), o necessário 

para iniciar o seu longo caminho na tecnologia 

do ferro. As primeiras esculturas em ferro que 

Rui Chafes apresentou consistiam em círculos 

de pequenos e grandes diâmetros em tiras de 

ferro cruzados, apresentados em espaços 

interiores (fig. 6), mas também exteriores (fig. 7). 

Estes círculos, fragmentários, eram compostos 

por secções relativamente irregulares, 

encontrando-se no mesmo plano até 

                                                           
248 “Se hace camino al andar”; verso da autoria de Antonio Machado. 
249 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 153. 
250 Numa conferência intitulada “O Perfume das Buganvílias” na Fundação Carmona e Costa, por ocasião 
da exposição Desde o Finito (2012), comissariada por João Miguel Fernandes Jorge, Rui Chafes afirma 
que “todos os artistas têm um sistema estético dentro de si”. 
251 FISCHER, Ernst – A Necessidade da Arte. Lisboa: Ed. Ulisseia, 1959, p. 12. 
252 Professor de escultura e metais, na ESBAL, nas décadas de 1970 e 1980. 
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7. Dollund 
1987, ferro 
123 x 123 x 10 cm 
col. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 

completarem a forma. Como se fossem colares, coroas de louros ou de espinhos, 

molduras ou medalhões verdadeiramente ornamentais, que apenas enquadram o vazio; 

opunham a evidente imobilidade da matéria-prima ao universo de associações possíveis; 

nem vegetais, como as coroas de louros, nem inteiramente minerais, como um bloco de 

ferro. Com uma aparência de troféu, onde quer que as esculturas se encontrassem, 

revelavam ainda uma incapacidade para se apropriarem do chão ou da parede, que 

funcionam como um fundo: “são esculturas que não pertencem ao solo, que não se 

ergeuem dele para falar: no chão ou na parede, jazem como formas que o mundo não 

acolhe, mas nele foram abandonadas, sinalizando que o seu lugar não é aqui”253. 

Na verdade, quem trabalha 

o ferro trabalha também com o 

fogo; trabalhar o ferro é uma 

experiência física muito especial 

e, eventualmente, viciante. Há 

momentos em que é preciso agir 

depressa, já que trabalhar o ferro 

exige um diálogo imediato entre o 

escultor e a matéria, implicando 

uma envolvência física muito 

violenta que passa por cortar, 

martelar, dobrar, soldar, pôr ao rubro, ou forjar. A experiência do ferro só é 

verdadeiramente adquirida através de longas vivências a trabalhar numa oficina, de 

modo que só um escultor, um ferreiro, um técnico ou um operário metalúrgico a sentirá 

verdadeiramente, ainda que estes últimos possam não reflectir na profundidade implícita 

à actividade que exercem. 

Mais importante do que o como se faz, é saber o que esse fazer significa; desde 

sempre, o trabalho com o ferro teve uma enorme carga simbólica, e a sua prática sempre 

foi considerada mágico-religiosa; vem desde a pré-história, nomeadamente, da Idade do 

Ferro, porque antes de se impôr na história militar e política da Humanidade, a Idade do 

Ferro254 deu lugar a criações espirituais. Antes de mudar a face do mundo, deu origem a 

                                                           
253 CHAFES, Rui – Durante o fim. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 123. 
254 A Idade do Ferro  refere-se ao período em que surgiu a metalurgia do ferro, sendo o último dos três 
principais períodos no Sistema das Três Idades – Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro – 
utilizado para classificar as sociedades pré-históricas. 
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um grande número de ritos, mitos e símbolos, que se reflectiram na história espiritual da 

Humanidade255. Além disso, sempre houve uma relação entre o ferreiro e o Cosmos, 

uma vez que os metais crescem no ventre da Terra – atribuíndo ao ferro uma energia 

telúrica e ancestral: “o ferreiro, o mineiro e o metalúrgico reivindicam uma experiência 

mágico-religiosa própria das suas relações com a substância; esta experiência constitui 

o seu monopólio e o segredo transmite-se pelos ritos de iniciação dos ofícios; qualquer 

deles trabalha com uma Matéria que considera viva e sagrada, e os seus esforços visam 

a transformação a Matéria, o seu aperfeiçoamento, a sua transmutação”256. Há no 

trabalho com o ferro uma função absolutamente simbólica, uma vez que, em tempos 

anteriores, quem sabia trabalhar o ferro era alguém que dominava o fogo, e essa era uma 

capacidade que se considerava mágica, de modo que quem dominava o ferro era 

mágico. 

Recordemo-nos que o ferro conserva o seu carácter ambivalente: pode encarnar 

igualmente o espírito diabólico, uma vez que tanto podia servir a agricultura como 

servir a guerra. De algum modo, a capacidade de fabricar ferramentas é de essência 

sobre-humana, quer seja divina ou demoníaca; afinal, as mãos podem construir, mas 

também podem matar. O trabalho do ferro é um trabalho arcaico que se coloca numa 

história de morte e de vida, de subsistência, de construção, de protecção, de ataque ou 

defesa, ou seja, é uma história de violência e de paz; utilizado para construir armas, 

ferramentas, alfaias agrícolas, espadas, armaduras, canhões, locomotivas, comboios, 

balas, mísseis, tanques de guerra, aviões, ou arranha-céus. 

Rui Chafes trabalha com vários assistentes na oficina; o lado industrial tem a sua 

importância e, por isso trabalham consigo, por vezes, técnicos e operários 

especializados, não trabalhando, nunca com assistentes de belas-artes257, o que, 

eventualmente, significará que não pretende ter discípulos. Esta ideia de trabalhar com 

várias pessoas na oficina, essa divisão das tarefas, “essa construção a várias mãos e a 

várias consciências”258, revela, de algum modo, uma determinada ética escultórica das 

oficinas medievais. 

Rui Chafes tem revelado não ter qualquer interesse em experimentar outros 

materiais ou técnicas, de modo que está apenas interessado em aprofundar o trabalho do 

                                                           
255 ELÍADE, Mircea – Ferreiros e Alquimistas. Lisboa: Relógio d’Água, s. d., p. 21. 
256 Ibid., p. 8. 
257 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 153. 
258 Ibid., p. 95. 
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ferro. Assume o pensamento de Robert Musil (1880-1942), afirmando que “a melhor 

forma de evitar que um artista se sobrestime é dar-lhe uma sólida formação 

artesanal”259, salientando, assim, o quão fundamental é o conhecimento técnico para o 

artista, isto é, o verdadeiro alicerce de um artista deveria ser o saber fazer – ao contrário 

da intelectualização da arte que prevaleceu na arte, depois de Marcel Duchamp. 

Rui Chafes comprometeu-se a trabalhar exclusivamente com o ferro e o fogo, no 

entanto, a questão tecnológica e de execução da sua obra pouco deverá importar ao 

espectador. O ofício, apesar de ser absolutamente simbólico, só a Rui Chafes diz 

respeito, de modo que toda a experiência e acção exercidas com o ferro e o fogo é de 

âmbito profissional; afinal, na oficina apenas desempenha a construção de objectos, 

porque para se tornarem arte necessitam de passar ainda por alguns processos 

indispensáveis. O material em si também não é um factor a que o espectador deva dar 

importância, pois – como veremos a seguir – o escultor elimina a condição de objecto e 

a própria matéria da sua escultura, isto é, o ferro deixa de ser ferro; assim como não 

deverá ter interesse acerca do modo como a escultura é executada, uma vez que o 

escultor não acredita em objectos. No entanto, há constantemente a tentação de reflectir 

acerca da sua componente física, mas é um erro, porque é um olhar superficial, na 

medida em que é uma visão meramente formalista, não ultrapassa o objecto. 

Na verdade, não há arte na oficina, apenas o domínio, o respeito e a profunda 

admiração pelo ofício, de modo que, na oficina, não existem esculturas, existe apenas 

ferro, tal como Rui Chafes na oficina não é um artista, mas um orgulhoso ferreiro e, tal 

como os ferreiros, Rui Chafes também constrói ferramentas para servir o Homem: 

ferramentas para o espírito. 

 

3.3. A Eliminação do Objecto 

 

O facto de Rui Chafes não acreditar em objectos nem na matéria260 provoca 

automaticamente um espanto perturbador no sujeito: como é que um escultor – que, 

pela sua natureza, é alguém que constrói objectos através da matéria – não acredita na 

matéria? Quem não acredita na matéria também não acredita no corpo, o que levanta 

                                                           
259 Ibid., p. 22. 
260 “Construo objectos em ferro sem acreditar na existência de objectos, sem acreditar em matérias”; 
CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 119. 
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uma dúvida, talvez mais desconcertante: qual a relação possível entre a escultura e o 

espectador sem a presença do corpo? 

A negação da matéria revela-se uma atitude estética, e será o principal alicerce 

do “sistema estético” que inventou; como tal, deverá ser uma característica que estará 

presente em toda a sua obra, isto é, a negação da matéria implica um compromisso 

estético do artista com a sua obra, porque esta para ser verdadeira deverá estar presente 

desde o início até ao fim da sua concepção; o mesmo compromisso deverá estabelecer-

se com o espectador, uma vez que a sua aceitação e compreensão são fundamentais para 

que possa interpretar a obra correctamente. Relativamente ao compromisso estético, é 

muito difícil encontrar uma linguagem própria, mas mais difícil ainda é seguir e segurá-

la bem, sem temer todas as exclusões que isso implica, uma vez que o artista tem de ter 

ética e responsabilidade em relação à sua obra, à qualidade e à constância persistente do 

trabalho e da técnica, e em relação ao público261. 

O objecto é ainda uma forma tridimensional, cuja função é a de responder a uma 

determinada necessidade física, isto é, ser usado ou consumido, de modo que a sua 

finalidade se resume a uma determinada satisfação física – de um ponto de vista prático 

ou até mesmo sexual, como é o caso do fetichismo262, o qual Rui Chafes se mostra 

absolutamente indiferente263. A ideia de consumo inerente ao objecto pressupõe a sua 

posterior degradação, já que é facilmente substituído, sem qualquer dificuldade, por 

outro objecto que desempenhe o mesmo papel, por motivos de eficácia, modernidade ou 

atracção visual. Assim, o valor de um objecto encontra-se na sua utilidade, de modo que 

a sua finalidade é ser consumido; a escultura que se apresenta como objecto terá 

também uma existência muito curta. 

Além disso, o objecto significa apenas aquilo que está à frente do sujeito, nada 

mais havendo por detrás do mesmo, constituindo, assim, uma existência mundana – 

existe apenas para o corpo; a origem e a finalidade do objecto, o seu início e o seu fim, 

resumem-se, portanto, exclusivamente à matéria, que é suja e errada. Uma vez que o 

objecto é matéria, está condenado a degradar-se e a desaparecer porque, mais cedo ou 

mais tarde, se não for o próprio Homem a rejeitá-lo, o tempo acabará por destruí-lo. 

                                                           
261 Ibid., na mesma página. 
262 O fetichismo refere-se à excitação sexual atingida através de objectos. 
263 “Não sou fetichista nem desenvolvo amor por objectos”; CHAFES, Rui – Involução. in Dardo 
Magazine Contemporary Art, nº18, [2011], p. 70. 
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Essa é a realidade da matéria e, por analogia, também uma realidade nossa, pois o nosso 

corpo também está condenado a desaparecer, pelo menos na sua limitação física. 

Na realidade, a negação da matéria manifesta uma atitude que revela uma 

resistência à sociedade actual, que tem vindo a tornar-se, desde a segunda metade do 

século XX, cada vez mais materialista, consumista e até fetichista. Hoje, mais do que 

nunca, deposita-se muita importância no objecto264, não só na vida quotidiana, como 

podemos verificar no actual consumismo desenfreado e no esmagador sentido de posse, 

como na arte; somos herdeiros de uma sociedade, e até de uma arte, que quer 

reconhecer no objecto a plenitude e a concentração da espiritualidade de uma época. 

Pela utilização exclusiva do ferro, pondo de parte todas as experiências 

materiais, Rui Chafes trabalha na negação dos objectos, nomeadamente da matéria e da 

sujidade: “a noção de escultura enquanto objecto tem tendência a esvaziar-se de sentido 

e a banalizar-se em exercícios formalistas que não me interessam”265. 

Rui Chafes é muito rigoroso quanto à definição de escultura, de modo que o 

objecto só se transforma em escultura através de determinadas etapas: “entre o processo 

e acção de construção da obra e a realização do seu acabamento final, joga-se um dos 

maiores dilemas do Modernismo”266. Uma vez que a arte é um continuum, qualquer 

escultor deve estar absolutamente consciente dos caminhos da arte da escultura e, 

tratando-se naturalmente de um artista contemporâneo, deverá conhecer bem as 

armadilhas do século XX267. Após executado o objecto, Rui Chafes elimina todas as 

suas marcas oficinais268 – nomeadamente as soldaduras – com a intenção de não mostrar 

qualquer marca do fazer humano; sendo este o primeiro passo – ainda que pequeno – 

para a eliminação do objecto. Uma vez executado e sem marcas oficinais, o objecto é 

posteriormente pintado de preto na sua totalidade, cobrindo, assim, todo o ferro ou 

                                                           
264 “Outrora prevalecia um pensamento dominado pelo simbolismo cosmológico que criava uma 
experiência do mundo diferente daquela que nós hoje possuimos. Para o pensamento simbólico, o mundo 
não só está vivo, como também aberto: um objecto nunca é simplesmente ele próprio (como considera a 
consciência moderna), é ainda sinal ou receptáculo de qualquer coisa mais, de uma realidade que 
transcende o plano do ser do objecto.”; ELÍADE, Mircea – Ferreiros e Alquimistas. Lisboa: Relógio 
d’Água, s.d., p. 114. 
265 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 101. 
266 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 50. 
267 “Qualquer arte que se aprofunde é obrigada a marcar os limites com as outras manifestações artísticas; 
mas a comparação e a identidade das suas tendências profundas aproximam-nas de novo. Assim 
constatamos que cada arte possui as suas próprias forças, que não se podem substituir pelas de outra.”; 
KANDINSKY, Wassily – Do Espiritual na Arte. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987, p. 51. 
268 “Tento que a obra seja o mais neutra possível, para apagar as marcas do trabalho e do material, para 
elas não serem importantes no resultado final.”; CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2006, p. 122. 
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8. Como Uma Nuvem Pesada 
1989, 25 esculturas em ferro, 
Galeria Atlântica, Porto 

qualquer vestígio do material. Na verdade, trata-se de mais uma tentativa de eliminar a 

matéria; em vez de se tratar de uma forma metálica, passa a tratar-se, simplesmente, de 

uma forma. Foi na exposição Como Uma Nuvem Pesada (fig. 8), a primeira vez que o 

escultor apresenta esculturas pintadas de preto. 

Simbolicamente, o preto é julgado com mais 

frequência pelo seu aspecto frio e negativo, sendo, de algum 

modo, associado às trevas primordiais – “a cor é a memória, não pode ser utilizada de 

forma emotiva ou emocional”269, representando a morte na cultura ocidental. É uma cor 

de luto opressiva que, poder-se-ia dizer, simboliza um luto sem esperança270, neste caso 

concreto, sem qualquer esperança na matéria: “O negro baço é a cor de luto por não 

podermos ser melhores, por não merecermos ser melhores do que somos”271. 

Considerada a cor da condenação, tal como “a cor da renúncia à vaidade deste 

                                                           
269 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 52. 
270 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos. Lisboa: Editorial Teorema, 
2010, p. 541. 
271 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 52. 



89 

 

mundo”272, o preto aplica-se perfeitamente às suas esculturas, que não pretendem 

qualquer vaidade, uma vez que não se impõem no espaço escondem-se, como se 

sentissem envergonhadas. De um modo geral, considera-se o preto como a ausência de 

toda a cor, de toda a luz. O negro absorve a luz e não a devolve ou reflecte, ao contrário 

do branco. Evoca, acima de tudo, o caos, o nada, o céu nocturno, as trevas terrestres da 

noite, o mal, a angústia, a tristeza, a inconsciência e a Morte. O preto é a obscuridade 

das origens; precede a criação em todas as religiões: “Como imagem da morte, da terra, 

da sepultura, da travessia nocturna dos místicos, o preto está também ligado à promessa 

de uma vida renovada, tal como a noite contém a promessa da aurora e o Inverno a da 

Primavera”273. Em suma, na obra de Rui Chafes, o preto exprime a passividade absoluta 

e a evocação da morte do objecto, ou melhor, uma máscara da morte. 

Na verdade, o preto é utilizado como sendo uma “cor que não é cor”274, isto é, a 

aplicação do preto faz parte de um processo de sombreamento do objecto; como se 

existisse a sombra enquanto cor, e se pudessem pintar superfícies ou objectos com 

sombra, e, desse modo, se tornassem sombra: “Todas as pinturas negras procuram a 

intemporalidade estática da forma e todas procuram absorver-nos no insondável 

mistério das sombras que adivinhamos querer envolver-nos, fechar-nos os olhos. Por 

vezes é uma experiência religiosa de esvaziamento e recomeço”275; no fundo, trata-se de 

uma tentativa de imaterializar a matéria. 

Uma vez que o escultor pretende eliminar o objecto, elimina igualmente a 

componente autoral, de modo que não assina as esculturas, assumindo, assim, o 

anonimato à semelhança do que acontecia com os artistas medievais. Afinal, uma obra 

sem assinatura é, de algum modo, uma obra sem autor276. No entanto, sabemos quão o 

nome é fundamental na arte, sobretudo, no século XX; não assinar a obra de arte pode 

colidir, em parte, com o pensamento Duchampiano, sendo que a questão social em que 

o artista é mais importante que a obra, poderá constituir uma das grandes armadilhas do 

Modernismo. Recordemos de modo simplificado o processo dos ready-made de 

Duchamp: primeiro seleciona um objecto comum, de seguida coloca-o numa posição 

descontextualizada e termina o acto artístico assinando o objecto e colocando-o num 
                                                           
272 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos. Lisboa: Editorial Teorema, 
2010, p. 542. 
273 Ibid., p. 543. 
274 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 130. 
275 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 52. 
276 “O que desejo é que a obra nem sequer tenha autor”; CHAFES, Rui – Sou Como Tu. (cat.) Lisboa: 
Fundação PLMJ, 2008, p. 15. 
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museu ou galeria. Tal como Duchamp, também Rui Chafes elimina o objecto, embora 

recorrendo a outros métodos. Seja como for, a transformação metafísica conseguida por 

Duchamp é fundamental na obra de Rui Chafes; Duchamp transforma o urinol, de 

objecto comum para objecto de arte, através da assinatura e da posição do espectador; 

Rui Chafes elimina o objecto começando essencialmente pela aplicação de tinta preta no 

objecto de ferro. 

Ao contrário de Duchamp, Rui Chafes não assina nenhuma escultura, no 

entanto, também a colocação da obra no espaço certo, é indispensável. O site-specific277 

de Rui Chafes é igualmente rigoroso, pois obedece a uma intenção muito sólida e trata-

se também de uma etapa que participa no processo de eliminação objectual. O espaço 

onde a obra é inserida é da exclusiva responsabilidade do artista. Apesar de trabalhar o 

lugar, o escultor suspende-o, de modo que, as esculturas não se apoiam, levitam sobre o 

ele. As suas esculturas são instaladas de modo a que percam o peso, como se não 

sofressem as leis da gravidade, já que o peso é inerente à matéria; raramente tocam o 

chão, estão quase sempre elevadas, penduradas na parede, no tecto ou em árvores, 

simulando, desse modo, a leveza278 (figs. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). É evidente que são 

utilizados acessórios para fazê-lo, no entanto, não lhes devemos dar importância. Esta 

intenção de leveza, juntamente com a eliminação do material, acentua a morte do 

objecto; a tinta preta elimina a matéria, a elevação elimina o peso. Assim, contraria a 

natureza intrínseca da escultura clássica que se tratava de um trabalho contra a matéria e 

o seu peso; como é que se pode fazer com que o ferro pareça pesar poucas gramas? 

Além disso, as esculturas não se impõem no espaço, inserem-se nele 

discretamente, talvez pelo facto de estarem condenadas; mesmo não apresentando peso 

nem matéria, afinal ainda fazem parte deste mundo. Depois destes processos, a escultura 

finalmente concretiza-se quando Rui Chafes lhe dá um título279. 

                                                           
277 Em português sítio específico; trata-se de obras criadas de acordo com um ambiente e um determinado 
espaço. Em geral, são trabalhos planeados especificamente para um local, em que os elementos 
esculturais dialogam com o meio circundante e vice-versa, para o qual a obra é pensada. Uma ideia de 
absoluto respeito e harmonia por um determinado espaço, que sinaliza uma tendência da produção 
contemporânea de se voltar para o espaço – incorporando-o na obra e/ou transformando-o –, seja o espaço 
da galeria, o ambiente natural ou espaço público. 
278 “O trabalho que estou a tentar fazer quase nunca toca o chão ou toca em casos muito específicos. Pode 
estar em suspensão na parede ou no tecto.”; CHAFES, Rui in PEREIRA, José Fernandes –  ArteTeoria - 
Revista do Mestrado em Teorias da Arte da FBAUL, nº11, 2008, p. 327. 
279 Aprofundaremos a questão do título das esculturas no seguinte subcapítulo. 
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Rui Chafes faz o que está ao seu alcance para eliminar a escultura enquanto 

objecto, concretizando, assim, aquilo que desde o início procura: “a possibilidade de pôr 

no mundo uma escultura válida”280, isto é, a escultura ideal para Rui Chafes. 

Evidentemente, o espectador não deverá encarar a transformação da matéria no sentido 

literal, mas, sim, como uma transformação metafórica ou metafísica; no caso de não a 

aceitar, a obra não cumprirá o seu propósito, pois começará e terminará no objecto – por 

essa razão, arriscamo-nos afirmar que o conceito de escultura válida é insuficiente sem 

o conceito de espectador válido. 

                                                           
280 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 16. 

9. Würzburg Bolton Landing 
1995, 7 esculturas em ferro 
Centro de Arte Moderna da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa 
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10. A Linguagem dos Pássaros I 
2004, ferro 
284 x 87 x 107 cm 
Instalação permanente no Jardim da Sereia, Coimbra 
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11. Mais Forte Do Que a Morte I 
2007, ferro 
Internationales Künstlerbegegnung zum 1000 jährigen Jubiläum des Bistums Bamberg, 2007 
Instalação permanente na Igreja Evangélica de St. Stephan, Bamberg, Alemanha 
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12. La Vostra Anima É Um Campo Di Battaglia 
2009, ferro 
350 x 75 x 78 cm 
Performative impulses in contemporary art, 2009, Torrione Passari, Molfetta, Itália 
col. Esbjerg Kunstmuseum, Dinamarca 
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13. Inferno XVII 
2010, ferro 
120 x 45 x 29 cm 
col. Rui Brito, Lisboa 
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14. A Solidão de Giorgio De Chirico 
2011, ferro 
171,5 x 48 x 48 cm 
col. CGAC – Centro Galego de Arte Contemporânea, Santiago de Compostela 
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3.4. A Transformação da Escultura em Ideia 

 

A definição de escultura enquanto objecto não tem importância, porque, para o 

escultor, “uma escultura não é um objecto”281; fazer escultura é a possibilidade de 

“mostrar um pensamento no espaço”282, é a consciência de um espaço e, por essa razão, 

é impossível fotografar escultura. O que importa na escultura de Rui Chafes não é a 

escultura em si, mas a ideia que lhe devém, isto é, a escultura é apenas um veículo ou 

uma passagem para outra coisa muito mais importante: “Uma escultura não é uma 

existência definitiva nem é esse o seu valor. Uma escultura é um módulo de 

pensamento, é apenas uma possibilidade, uma hipótese, é uma dúvida, que se transmite 

a outros (só a alguns, não a todos)”283. 

Também na escrita não importa a cor ou a fonte da letra – pois, na verdade, são 

apenas factores de aparência – o que importa é a ideia. Neste sentido, a escultura é 

também aparência, na medida em que se trata apenas de um reflexo de uma ideia que a 

antecede. Na contemplação da escultura de Rui Chafes, o que importa é a imagem que a 

sua forma apresenta, não o material com que é feita, como foi executada ou como foi 

possível de se instalar; tudo isso são questões técnicas que se prendem à matéria – e a 

matéria não interessa porque é suja e errada, o que interessa é a pureza das ideias284. 

Uma vez realizada a escultura válida, o espectador válido – que acrescentamos 

nós – depois de aceitar a eliminação da matéria efectuada pelo escultor, deverá entender 

que tal atitude lhe sugere que deverá também perder o corpo para poder experienciar a 

contemplação válida. Entre a escultura e o sujeito não deverá estar presente qualquer 

noção de corpo, afinal, tocar na escultura, afirma o escultor, é um acto absolutamente 

obsceno. Deste modo, o espectador só deverá tocar a escultura com os olhos, já que o 

sentido essencialmente válido que está entre o espectador e a escultura é a visão; em 

algumas raras excepções, também pode estar presente a audição; nomeadamente, 

Unsaid (fig. 15), um escultura acompanhada por um texto concebido em parceria com a 

artista irlandesa Orla Barry (1969), e Burning In The Forbidden Sea (fig. 16), inserida na 

                                                           
281 CHAFES, Rui – Involução in Dardo Magazine Contemporary Art, nº18, [2011], p. 69. 
282 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 19. 
283 CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [p. 52]. 
284 “Existem, actualmente, muitas obras de arte que só vivem de ideias superficiais e banais. Ideias 
insípidas que apenas pretendem chocar ou divertir. Os espectadores satisfazem-se, muitas vezes, com 
espectacularidades fáceis e primitivas ou excitações superficiais, porque não querem pensar…”; 
CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 40. 
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15. Unsaid (com Orla Barry) 
2001, escultura em ferro e voz 
108 x 79 x 210 cm 
col. Galeria Graça Brandão 

exposição Five Rings, também acompanhada com a voz da mesma artista e uma luz 

verde ambiente. 

Poderíamos considerar as suas esculturas como fragmentos de uma determinada 

escuridão ou trevas, que anseiam pela luz do espectador285 – o que converte a sua arte, 

numa arte indiscutivelmente exigente. A experiência estética na obra de Rui Chafes 

deverá concretizar-se convertendo a escultura em ideia; tal conversão acontece através 

de uma lembrança iminentemente sentimental. Embora o seu trabalho não seja 

figurativo (dada a sua impossibilidade ontológica), há, num primeiro momento, uma 

imagem que as esculturas fazem surgir – uma sugestão de algo aparentemente 

reconhecível; num segundo momento, poderá haver uma recordação, e esta parece 

acontecer por via de uma participação sentimental do espectador. A escultura de Rui 

Chafes é essencialmente pensamento, alcançavel através do sentimento e parece tonifica 

no espectador uma “recordação duradoura e indelével”286 de um mundo perdido, de um 

tempo e de um espaço anteriores a nós (antevital), ou seja, trata-se de uma arte que 

                                                           
285 “Que são as trevas senão a ausência de luz?”; SANTO AGOSTINHO – Confissões. Porto: Livraria 
Apostolado da Imprensa, 1966, p. 328. 
286 Ibid., na mesma página. 

16. Burning In A Forbidden Sea 
2011, Ferro 
194 x 160 x 100 cm 
Museu Colecção Berardo, Lisboa 
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parece estar antes do pensamento, e se dirige para além dele, para um universo 

espiritual. 

Uma vez que a ideia se constitui o elemento mais importante, poder-se-ia dizer 

que, na obra de Rui Chafes, se trata de pensamento – tal como, em parte, na obra de 

Marcel Duchamp. As ideias, fazendo parte do pensamento, encontram-se na mente, as 

quais, por sua vez, se aproximam do espírito, e não no corpo, de modo que a sua 

escultura é para se sentir com o espírito e não com o corpo, afinal, parece alcançar-se o 

espírito através do pensamento. 

 

3.5. O Desenho Romântico e a Palavra Romântica 

 

Antes de começar a fazer escultura, Rui Chafes já dedicava bastante tempo ao 

desenho; a ironia e o sarcasmo, assim como o humor negro e destrutivo já faziam parte 

do que desenhava nessa altura. No começo287, destacava-se um trabalho intensivo e 

obsessivo, que resultou numa grande produção quotidiana, e não propriamente uma 

aprendizagem estética288. O desenho é, simultaneamente, um caminho de reflexão e de 

disciplina, servindo-lhe para criar o clima mental que lhe permite aproximar-se da 

escultura. 

Na obra de Rui Chafes, o que tem de ser sólido é o momento da concepção, e 

essa tanto pode ser realizada no deserto, como na montanha, ou na oficina; o desenho 

aparece na sua obra como forma de indagação primeira do Mundo. O escultor raramente 

inventa formas quando está na oficina, pois aí, trata-se de um trabalho muito oficinal – 

na oficina materializa as ideias que anteriormente concebeu e registou, através do 

desenho, já que a forma é pensada através do desenho. Assim, o desenho é a prática 

artística que mais próxima está da mente do artista, isto é, da sua ideia, constituindo-se 

como um elemento prévio indispensável a todo o seu trabalho escultórico; antes de 

atacar o material, serve-se do desenho. Evidentemente, existirão dois tipos de desenho 

no trabalho do escultor: o desenho que procura registar a ideia, que raramente expõe, e o 

desenho técnico que auxilia a construção do objecto, que nunca mostra. Tal como a 

parte técnica da execução da obra, também os desenhos técnicos não deverão interessar 

ao espectador. 

                                                           
287 Antes de entrar no Curso de Escultura na ESBAL. 
288 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 99. 
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17. Da série Regina Coeli 
2007, Lápis, tinta e medicamentos s/ papel 
33 x 48 cm 

A noção do desenho anterior à execução da escultura exorbita a concepção dos 

escultores tradicionais que, na maior parte das vezes, procediam ao talhe directo, ou 

desenhavam as formas no material escolhido289. Em princípio, o escultor quando vai 

para a oficina já sabe muito bem o que vai 

executar, isto é, a ideia apresenta-se muito sólida. 

Os seus desenhos dificilmente se 

comparam aos desenhos escultóricos tradicionais, 

que são, normalmente, representações muito 

concretas e físicas de objectos. Assim, o desenho 

escultórico costuma ser muito rigoroso quanto à 

forma, como se não houvesse qualquer dúvida no 

modo e no resultado que procura representar; no 

caso do desenho de Rui Chafes, se por um lado 

possui um rigor absoluto, com contornos muito 

precisos, por outro, a leveza dos contornos é tal 

que o desenho quase não existe (fig. 17). 

Na história da arte, o desenho que 

interessa ao escultor é sempre um fragmento, um 

elemento de uma cadeia. O desenho tem a humildade de ser apenas um núcleo de 

evidência, uma pequena iluminação, sendo sempre a mesma voz; assim, na obra de Rui 

Chafes não há desenhos, há o Desenho: “não há um desenho trabalhado até ser uma 

obra, há sempre o mesmo Desenho que atravessa todos os tempos, todos os anos”290. Os 

desenhos são como fragmentos (núcleos de Iluminação) de um Todo; tecem-se para 

fazer a malha do Desenho, ou a malha do Livro – são sempre os mesmos, 

indepentemente da quantidade, os desenhos são todos Um. 

Formal e conceptualmente, o desenho de Rui Chafes recorda-nos o desenho de 

Philipp Otto Runge (1770-1810) considerado, aliás, pelo escultor como o seu mestre na 

prática do desenho291. Com Philipp Otto Runge, o escultor terá aprendido a “desenhar o 

                                                           
289 “O desenho como elemento prévio à execução de uma obra só adquiriu uma importância crescente nas 
obras de arte no século XIV, sobretudo em função das grandes catedrais e igrejas”; WITTKOWER, Rudolf 
– Escultura. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 32. 
290 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 107. 
291 Citando o escultor na sua autobiografia metafísica: “Ainda trabalhei com Philip Otto Runge, em 1808, 
na elaboração dos desenhos e gravuras do seu longo projecto As horas do dia. Essa foi a minha escola 
tardia de desenho, pois até então nunca tinha trabalhado em desenho tão sistematicamente, de uma forma 
tão rigorosa”; CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 33. 
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Mundo com a geometria cristalina de uma imensa catedral”292. Tal como na doutrina de 

Novalis, as transições do inorgânico para o orgânico nos desenhos do escultor 

apresentam exactamente a mesma fluidez que as do vegetal para o animal e para o 

humano, de modo que a linguagem do seu desenho é sempre um caminho ambíguo 

entre o orgânico, o vegetal e o musical. 

As imagens que compõem os seus desenhos apresentam memórias que 

possuímos e reconhecemos, as quais serão, eventualmente, prenúncios de um futuro que 

nos é comum. São desenhos sem princípio nem fim, um contínuo entre o sonho e a 

vontade de não ter peso neste mundo, resultando numa delicadeza quase evanescente da 

forma. As linhas fluídas, que se mantêm no ducto do fino traçado dos desenhos 

românticos, representam a convicção de Novalis da unidade interna do Universo, a qual 

constitui, segundo as suas palavras, “o resultado de um acordo infinito” entre todos os 

“reinos da natureza”, que só exteriormente se afiguram heterogéneos293. 

O pormenor permanente da mancha nos seus desenhos, embora pareça ser feito 

com aguarelas, é, na verdade, realizado por via de medicamentos. Sabemos que pelo 

menos na série de desenhos Inferno (A Minha Fraqueza É Muito Forte) (figs. 18 e 19), a 

mancha, desta vez vermelha, sugere sangue; 

talvez a utilização dos medicamentos se 

justifique pelo facto da sua função se 

aparentar a uma tentativa de cura, isto é, da 

eliminação de alguma doença, embora não 

directamente relacionado com o corpo. 

Na precisão, no rigor, na leveza e na 

firmeza do traçado do seu desenho, é 

impossível sentir qualquer medo ou 

arrependimento, quando nos confrontamos 

com ele; trata-se do rigor absoluto do 

desenho ao serviço de uma ambiguidade. O 

                                                           
292 Ibid., p. 34. 
293 GAßNER, Hubertus in CHAFES, Rui – Harmonia. Porto: Canvas & Companhia, 1998, p. 5. 

18. Da série Inferno (A Minha Fraqueza é Muito Forte 
2011, Lápis, caneta, tinta e medicamentos s/ papel 
42 x 29,5 cm 
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desenho procura registar a absoluta metamorfose das florações com o corpo humano, 

por vezes, exterior, por vezes, interior; aparentemente, o desenho representa literalmente 

o interior do corpo humano, no entanto, o que procura realmente registar é outra 

interioridade a qual, por muito que o artista tente, fracassará sempre, já que acabará 

sempre por confluir em formas abstractas. As linhas são como instrumentos 

privilegiados de definição, as quais, traçando limites, unem e, simultaneamente, 

separam. O desenho, que informa ou encerra, é constantemente ultrapassado; a única 

coisa que pretende tornar clara é a ambiguidade ou a impossibilidade da representação. 

As imagens que compõem os seus desenhos 

sugerem que há qualquer outra coisa atrás de 

si, de modo que sugerem sempre mais do 

que as suas linhas e manchas aparentam; na 

verdade, os desenhos representam o que está 

para lá do corpo exterior ou interior; 

procuram representar o sopro que dá vida ao 

corpo; assim, os desenhos procuram 

representar o irrepresentável, tornar visível o 

invisível – o espírito. 

Através do seu desenho, acede-se 

então a uma anterioridade da obra 

escultórica, isto é, à ideia do escultor, não do 

espectador. Aparentemente abstractos, 

conseguimos identificar muitas imagens que 

constituem o seu desenho. Rui Chafes 

materializa a escultura através do desenho, 

que acaba por ser o que está mais próximo da mente (e do espírito) do autor; talvez por 

essa razão, os desenhos mereçam a assinatura, e talvez também devido a essa intimidade 

que eventualmente se justificará o facto de o escultor raramente expor o seu desenho294. 

Se o que importa na escultura de Rui Chafes é a sua ideia, e se a materialização 

que está mais próxima da ideia é o desenho, então o desenho será o mais importante na 

sua actividade artística; será por essa razão que os desenhos de Rui Chafes merecem 
                                                           
294 Exposição da tradução dos Fragmentos e Novalis, em 1992, na Assírio & Alvim, Khora (com Alberto 
Carneiro), na Fundação Carmona e Costa, em 2010, e Inferno (A Minha Fraqueza É Muito Forte), em 
2013, na Galeria João Esteves de Oliveira. 

19. Da série Inferno (A Minha Fraqueza é Muito Forte 
2011, Lápis, caneta, tinta e medicamentos s/ papel 
42 x 29,5 cm 
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excepcionalmente a sua assinatura? Porém, o escultor também assina o que escreve. O 

desenho aparece, inicialmente, como acompanhamento da sua selecção e tradução dos 

Fragmentos de Novalis; um livro que é um projecto completo, pois compreende a 

tradução de fragmentos de Novalis selecionados pelo escultor, acompanha de um bloco 

de desenhos que não são, de modo algum, uma forma de ilustração dos textos: existem 

em simultâneo com a tradução. Ambas as coisas se interpenetram, fazendo com que 

esse livro, tenha o estatuto de escultura295. 

Um livro composto por desenhos e palavras será equivalente a uma escultura, 

porque a escultura ideal é também constituída por desenhos e palavras. Deste modo, 

recordemos os sentidos válidos na contemplação da sua obra; a visão permite ao 

espectador alcançar a escultura e o desenho. Já o conceito de palavra é indissociável do 

conceito de voz, uma vez que na obra de Rui Chafes já não se trata da palavra 

pronunciada, mas da palavra pensada, isto é, a voz interior; afinal, pensamos ou por 

imagens ou por palavras, e se a escultura, para este escultor, é essencialmente 

pensamento, comprovamos que a sua escultura, mais do que ferro, é essencialmente 

composta pelo desenho e pelas palavras296; aliás, como parte integrante dos seus 

desenhos, surgem, por vezes, nomes, frases, citações ou aforismos. 

No corpo do trabalho de Rui Chafes, as esculturas, tal como os desenhos, têm 

sempre título297. A atribuição de um título é a tarefa que encerra o processo escultórico 

deste escultor. Assim, a palavra só está presente na sua reflexão, como na finalização 

das suas obras. Os textos que escreve, apenas reflectem acerca dos conceitos sobre os 

quais trabalha, nunca falam das suas obras em concreto; aliás, há uma intenção clara de 

desprendimento pelas palavras escritas que acarreta a sua eliminação, já que o escultor 

queima a maior parte do que escreve; o que publica será, eventualmente, para aproximar 

o espectador que esteja interessado, assim como a crítica da sua obra. Porém, os textos, 

ou o seu discurso, não se encontram com a escultura, com a Forma, apenas caminham 

lado a lado. 

O desprendimento do escultor pelas palavras do que escreve verificam-se no 

livro O Silêncio de…, que se contitui pelos textos e entrevistas que considerará mais 

relevantes. É também uma escultura em evolução, começada em 1984, está 

                                                           
295 CHAFES, Rui – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 9. 
296 Além do projecto da tradução dos Fragmentos de Novalis, Rui Chafes participou num projecto 
semelhante com o poeta João Miguel Fernandes Jorge (1943), com um livro intitulado de O Lugar do 
Poço (1997), em que prevaleciam poemas do poeta acompanhados de desenhos do escultor. 
297 Salvo raríssimas excepções. 
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20. O Silêncio de… 
1984/2014, ferro e cinzas de textos 
Várias peças, cada aprox.. 6 x 16 x 8 cm 
(trabalho em progresso) 

permanentemente a crescer (fig. 20). Textos escritos à mão, todo o papel ocupado pela 

sua caligrafia é colocado em taças de ferro; após queimados e tornados cinzas, o 

escultor guarda-as em caixas de ferro seladas. Essas taças onde queima grande parte do 

que escreve, recordam-nos aquilo que aparentemente objectos rastejantes da exposição 

Um Sono Profundo transportam. A atitude com o fogo remete-nos para um imaginário 

que cruza a figura do alquimista com a do ferreiro: “O fogo purifica e protege a vida, 

permite trabalhar o ferro e reduzir a cinzas os corpos e as palavras inúteis. Se escrever 

poder ser um acto de libertação, queimar as palavras também o é”298. 

Os títulos das suas obras 

procuram ser arcaicos e fora de 

moda, na medida em que 

procuram o enigma, a solidão, o 

mistério ou a melancolia; 

apesar de dispersos e 

aparentemente sem sentido, 

acabam por ter um papel 

fundamental na orientação do espectador, 

curiosamente, acabando por desorientá-lo, isto é, o 

espectador que procura no título algum 

esclarecimento acerca da obra, sentir-se-á mais perdido (salvo raras excepções). Os 

títulos, pela sua estranheza, são de caractér provocatório, atingindo o espectador no 

sentido de quase obrigá-lo a reflectir sobre a obra, na medida em que, geralmente, 

procura comparar e a compreeder a escultura com seu título. No caso da obra de Rui 

Chafes, a impossibilidade do título faz com que o espectador não chegue a nenhuma 

conclusão final, nem encontre uma resposta concreta; porém, é esse processo ou 

caminho que se revela importante, e não o fim (tal como a Flor Azul299). 

Na verdade, a língua não será a adequada expressão de todas as realidades300; a 

escultura é também uma linguagem – por essa razão as palavras não podem substituir a 

escultura, são duas linguagens que se acompanham, mas que não se unem; no entanto, 

não conseguimos livrar-nos da ideia de que as coisas só existem quando são nomeadas, 

                                                           
298 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, pp. 21-23. 
299 Cf. O Romantismo Alemão e a Flor Azul, no primeiro capítulo. 
300 NIETZSCHE, Friedrich – Acerca da Verdade… Lisboa: Relógio D’Água, 1997, p. 218. 
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como se os nomes das coisas coincidissem, na íntegra, com aquilo que nomeiam. Por 

outro lado, as diferentes línguas mostram que o significado das palavras está para além 

do que aparenta301 e, nesse sentido, podemos encontrar diversas línguas nos títulos das 

obras de Rui Chafes, nomeadamente o português, o alemão, o francês, o inglês ou o 

italiano. Assim, a obra de Rui Chafes não existe sem o logos302; surge sempre com 

título, mesmo que a relação entre o título e a obra seja impossível. O inefável faz parte 

do domínio das artes, sobretudo, da poesia. O escultor afirma não escrever poesia 

propriamente dita303, no entanto, para além dos títulos das suas obras serem 

absolutamente poéticos, a sua obra também o será304. 

Se os desenhos de Rui Chafes fazem parte de “um só desenho”, poderíamos 

afirmar que também as suas esculturas são “uma só escultura”. Os títulos das esculturas 

deixam a obra aberta à leitura do espectador – não as designa, mas anula-as na sua 

sugestão arbitrária veiculada pela Ideia que contêm. A dimensão poética e a densidade 

da palavra são talvez a componente essencial da obra do escultor, pois o sentido poético 

que possuem, transforma cada escultura sua num verso, de modo que todas juntas, 

eventualmente, constituirão um grande poema contínuo, tal como suspeitou João 

Barrento (1940). Juntando uma série de títulos das obras que vigoraram no espaço 

natural do Palácio da Pena, da exposição Durante o Fim (2000), a construção do poema, 

na rigorosa sequência do percurso que era sugerido ao espectador no parque de Sintra, 

daria o seguinte resultado: 

  

Que tudo sem nós por si continua 
Espessa camada de silêncios 

(Ao entrar no mundo) 
Lugar que não é lugar 

(Uma voz que vai enfraquecendo) 
Instinto primitivo da máscara 
Gelado e violento mundo 

Espantosamente real 
Momentos como este, 

Incoveniente e proibido 
                                                           
301 Ibid., p. 219. 
302 Na filosofia e teologia gregas, logos significa a razão divina implícita no cosmos, ordenando-o e 
dando-lhe forma e significado. Embora o conceito logos tenha sido encontrado em sistemas filosóficos e 
teológicos gregos, indianos, egípcios e persas, tornou-se particularmente importante nos escritos e 
doutrinas cristãs para descrever ou definir o papel de Jesus Cristo como o princípio de Deus activo na 
criação e estruturação contínua do cosmos e na revelação do plano divino da salvação do Homem. 
303 PEREIRA, José Fernandes – ArteTeoria - Revista do Mestrado em Teorias… nº11, 2008, p. 327. 
304 “Acho que não estou a fazer escultura, estou a fazer poesia. A apropriação que faço das formas e das 
memórias tem que ver, realmente e genuinamente, com a apropriação irracional das imagens. E penso que 
a poesia parte de uma apropriação, se não irracional, pelo menos intuitiva.”; CHAFES, Rui – O Silêncio 
de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 129. 
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Incerta e aventurosa imprecisão do mundo 
A amar as minhas cicatrizes 
Essa visão das coisas a partir do exterior 
Tristeza quase sensual 
Frieza tremenda 

(Dia perfeito para nascer) 
Ternura abandonada, 

Incoerente, descontrolada 
Espessa escuridão 

Implacável desejo 
Volúpia prudente, 

Indómita fome 
Surpreendente violência 

Da piedade e da delicadeza 
Maravilhosa e acaraciante 

Ferida íntima305 
 

O desenho e a escrita são os verdadeiros filtros do pensamento do escultor, 

constituindo as materializações que mais se aproximam da ideia do autor, anterior à 

escultura. Se a escultura é um veículo para o pensamento, o pensamento é um veículo 

para o espírito. O desenho e as palavras tentam aproximar-nos do espírito do escultor; já 

a sua escultura pretende fazer com que o espectador se aproxime espiritualmente de si 

próprio. 

 

3.6. A Escultura Sempre Privada 

 

Originalmente, o conceito de escultura significava construir tridimensionalmente 

uma obra recorrendo ao recorte de um volume até tomar certa forma, tratando-se 

essencialmente, deste modo, de uma arte do espaço, já porque o rouba, o usurpa ou 

ocupa um território que lhe fica associado, seja esse território um espaço público ou 

privado. A escultura é, portanto, uma arte que vive de relações espaciais assente, num 

primeiro momento, com o espaço pré-existente seja, num segundo, com aquele que 

pretende potenciar. 

Relativamente ao espaço público, a escultura estabelece, ou deve estabelecer na 

relação harmoniosa com a arquitectura, seja enquanto monumento de glorificação 

histórica, veículo de homenagem, referência de integração social, elemento pedagógico, 

instrumento de propaganda ideológica ou componente fundamental da reabilitação de 

uma cidade. A escultura pública geralmente está relacionada com a noção de 

                                                           
305 BARRENTO, João – A Escala do Meu Mundo. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, pp. 207-208. 
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monumento306; no entanto, tal noção não se encontra na obra pública de Rui Chafes, na 

medida em que as suas esculturas procuram geralmente esconder-se307, prescindindo do 

pedestal, ao contrário dos monumentos que se impõem, imponentemente, no espaço; a 

sua escultura não procura potenciar qualquer espaço ou personalidade; a única coisa que 

eventualmente procurará potenciar será o próprio espectador. 

O mais sensível, e importante, de todos os espaços é o espaço público, na 

medida em que aumentando consideravelmente os seus níveis de exposição, se 

apresenta como o espaço democrático por excelência. Assim, a menos que se entenda a 

arte para o espaço público enquanto forma de exaltação do poder (como, amiúde, tem 

sido entendida ao longo dos tempos), ela pressupõe intervenções que questionem já a 

sua própria natureza, já a do próprio espaço público. A escultura como consciência do 

próprio espaço – da sua estrutura emocional, da sua memória – qualquer intervenção no 

espaço publico exige para além dos valores técnicos e artísticos, por parte do escultor, 

uma enorme prudência quanto às referências culturais, tanto a nível individual como 

colectivo. 

A reconfiguração formal da escultura, tal como se desenvolveu paulatinamente 

ao longo do século XX, obrigou a uma reformulação conceptual da própria noção de 

escultura enquanto monumento. A escultura de Rui Chafes não só assume a recusa do 

pedestal ou plinto, como acaba por levar essa recusa ao extremo: a sua escultura 

esconde-se, de modo que só o espectador mais atento encontrará as suas esculturas. Por 

exemplo, a obra Sou Como Tu (fig. 21) em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa, 

apenas será vista por alguns transeuntes, apesar do movimento que esta avenida tem, tal 

facto não constitui obstáculo, tornando-se inclusive uma realidade sedutora para o 

escultor308, uma vez que assume, à partida, que a obra não será vista por todos, mas, 

certamente, apenas por alguns; afinal, “uma escultura é um módulo de pensamento, é 

                                                           
306 O conceito de monumento é bastante clássico, tem origem na arquitectura e, do ponto de vista 
escultórico, sempre foi interpretado na estatuária, ou seja, num tipo de escultura essencialmente 
figurativa. Passa pela evocação de uma figura ou acontecimento memorável e será uma obra que recorda 
e assinala um passado já histórico, um modelo ou um exemplo para o presente e futuro. Tem uma carga 
ideológica e comemora ou conserva a lembrança dos homens ilustres ou dos grandes acontecimentos em 
que estes participaram. O sentido original deriva do latim monumentum, derivado de monere (advertir, 
recordar). O monumento prende-se então com o seu modo de acção sobre a memória. Não só a trabalha, 
como também a mobiliza pela mediação da afectividade de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar 
à maneira do presente. 
307 Relativamente à escultura Sou Como Tu, na Avenida da Liberdade: “Esta escultura colocou-se num 
local e de uma forma que não são evidentes, é necessário descobri-la: é subtil, discreta, não uma 
imposição às pessoas.”; CHAFES, Rui – Sou Como Tu. (cat.) Lisboa: Fundação PLMJ, 2008, p. 11. 
308 Ibid., p. 13. 
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21. Sou Como Tu 
2008, ferro 
580 x 220 x 200 cm 
Instalação permanente na Avenida da Liberdade, Lisboa 
Doação da Fundação PLMJ à cidade de Lisboa 

apenas uma possibilidade, uma hipótese. É uma dúvida, que se transmite a outros (só a 

alguns, não a todos)”309. Ao contrário do que se poderá supor, Rui Chafes não considera 

essa circunstância um facto negativo, pois a lentidão do processo de descoberta da obra 

pelo espectador, oposta à imediaticidade, característica da sociedade do espectáculo em 

vigor, representa a matriz do seu trabalho. 

Já a escultura Horas de Chumbo 

(fig. 22), instalada no Parque das Nações, 

é uma escultura composta por duas 

formas cónicas com nove metros de 

comprimento, apontadas para o vento e 

para a água, para o Sul e para o Oriente. 

Por vezes surge a dificuldade de 

perceber se se trata de um objecto 

artístico ou de um objecto industrial 

com algum caractér utilitário; 

eventualmente a sua utilidade prática 

será a de facilitar o espectador a ouvir o 

sopro do vento, que pode ser a voz de 

Deus. 

Outro exemplo, Doce e Quente 

(fig. 23), pertencente ao Museu do 

Chiado, é uma escultura que está 

pendurada no tecto da escadaria que dá 

acesso ao jardim das esculturas como se 

tratasse de um morcego refugiado da 

luz, que procura constantemente a escuridão da noite. 

Durante a primeira metade so século XX a escultura de carácter urbano insere-se 

e reflecte o pensamento das vanguardas, mas raras vezes foi pensada para determinado 

local. A Escultura era concebida para qualquer lugar, um objecto transportável e 

autónomo do seu meio envolvente. Na segunda metade do século, sobretudo, a partir de 

1960, começou a defender-se a ideia de que o seu sentido só seria alcançado quando 

relacionada e fundida na paisagem que a rodeava. Richard Serra, por exemplo, mostrou 

                                                           
309 CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [p. 52]. 
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22. Horas de Chumbo 
1998, ferro, 
900 x 210 x 850 cm 
Parque EXPO’98, Lisboa 

ser possível conceber um site specific subvertido quando, em 1981, com Tilted Arc, não 

integrou a escultura no espaço, mas desintegrou o espaço com a escultura. Rui Chafes 

não pretende perturbar o espaço, nem tão pouco fazer parte dele, na medida em que a 

sua escultura procura, no limite, fugir à própria – e exígua – condição de objecto, mas 

uma sombra ou aparição: são 

esculturas fantasma, destinadas apenas 

àqueles que as conseguem ver; são 

esculturas invisíveis, para os que ainda 

dormem. Se, actualmente, somos 

educados a ver as obras num instante, 

que dura um piscar de olhos e sem nos 

distrairmos do mundo que se agita à 

nossa volta, a escultura de Rui Chafes 

pretende proporcionar exactamente o oposto: a fuga deste mundo 

acelerado e mal construído; por esse motivo, o escultor, rigoroso 

na instalação das suas obras no espaço público, nega, em absoluto, por exemplo, 

participar na instalação de esculturas em rotundas310. 

Assim, a escultura de Rui Chafes no espaço público cumpre-se mediante a 

recepção do espectador, e não mediante o espaço, num patamar conceptual 

independente das questões de propriedade pública ou privada. Apesar de se encontrarem 

em espaço público, as obras de Rui Chafes são obras da ordem do privado: 

 
A arte nunca é pública, é sempre privada e transmitida apenas a alguns, aos que são 
capazes de a receber. Mesmo num espaço público, a arte só se liga às emoções secretas 
de cada indivíduo, a chama será sempre transmitida só a alguns, os que são capazes de 
ver (e não apenas de olhar). Nesse sentido, a arte é sempre para poucos. A arte é, pela 
sua natureza, aristocrática: ela manifesta um ideal destinado, no futuro, a pertencer a 
toda a Humanidade mas que, no início, só pertence a um pequeno número e ao artista 
que foi capaz de fazer coincidir a consciência vulgar com a consciência ideal311. 

  

                                                           
310 “Já rejeitei várias encomendas de arte pública – por exemplo, essa maldição portuguesa das rotundas 
com umas coisas no meio, para a qual me recuso a contribuir”; CHAFES, Rui – Sou Como Tu. (cat.) 
Lisboa: Fundação PLMJ, 2008, p. 9. 
311 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 60. 
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23. Doce e Quente 
1995, ferro 
108 x 124 x 185 cm 
col. Banco Privado (Depósito na Fundação de Serralves) 

Notemos que, talvez fruto da intensidade dos estilos de vida actuais e da estética 

da dissolução que reina nos nossos dias, a maioria das pessoas olha, mas não vê – 

assim, a arte pública tem necessariamente que lidar não só com a atenção do espectador, 

mas, igualmente, com a sua desatenção. 

Neste caso, essa atenção é muito mais de que 

simplesmente encontrar as suas esculturas no 

espaço, mas tentar fazer uma leitura correcta 

das mesmas. As obras da série A História da 

Minha Alma (fig. 24), por exemplo, 

aparentam ser esculturas que representam 

bancos de ferro, imitando ou simulando a 

madeira e o couro, existindo um corte no 

assento, como se entanto, não é de uma 

punhalada que se trata, mas da “ferida que 

cada um de nós trás dentro de si de nascença 

e que nunca cicatriza”312 – grande parte do 

público, distraído, não notava a diferença e 

sentava-se nas esculturas como se fossem 

realmente bancos313. 

A obra Porque a Vida e a Morte São 

Uma Só Coisa (fig. 25), constitui outro 

exemplo de escultura que, aparentando ser a 

representação de uma cortina, não é uma 

escultura que procura representar uma cortina, mas representar o vento. Quando o 

escultor oferece situações-limite como estas, em que uma coisa pode ser tanto o que se 

apresenta imediatamente ao olhar, quanto alguma outra manifestação não circunscrita à 

percepção visual, necessário será não encarar a cópia da realidade imediata, mas antes a 

tentativa de manifestação plástica de uma ideia. Deste modo, recordamo-nos das suas 

referências cinematográficas: tratando-se de um cinema lento, mostra, de algum modo, a 

                                                           
312 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 24. 
313 Tal como fez Marcel Duchamp com os ready-made, introduzindo a transformação do objecto de uso 
em objecto de arte. Na galeria ou museu, o urinol, por exemplo, deixou de ser um urinol e passou a ser 
uma fonte, tal como os bancos que, mesmo tendo sido concebidos pelo escultor, nos espaços da arte, 
tornaram-se na dor que cada um de nós trás em si. Sentarmo-nos nesses bancos seria semelhante a 
utilizarmos funcionalmente o urinol de Duchamp quando se encontra exposto. 
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24. A História da Minha Alma II 
2004, ferro 
51 x 50 x 156 cm 
Exposição Nocturno (Projecto Respiração), 2008, 
Fundação Eva Klabin, Rio de Janeiro 

necessidade de saber observar pacientemente, e com atenção, não só a arte, como as 

coisas314. Há uma intenção na obra de Rui Chafes em ressuscitar a atenção e a visão do 

espectador, à resistência do simples olhar para aprender a ver e a saber diferenciar as 

coisas; tal como a escultura Incerta e Aventurosa Imprecisão do Mundo (fig. 26), não se 

trata de uma representação de um telescópio, mas uma escultura que serve para orientar 

ou desorientar o olhar, já que o óculo cilíndrico de ferro, em cujo interior o espectador 

antecipa a imagem do Palácio, precipita-nos subitamente num vazio negro: “Vai ali um 

telescópio que, quando se espreita por 

ele, nos oferece a visão da mais absoluta 

escuridão. É um ponto negro na 

paisagem, um instrumento para a visão 

que é a única maneira de não ver o 

luminoso Palácio315; tal como a 

escultura Vertigem (fig. 27), não 

representa um casaco, mas o interior do 

ser humano como um abismo – um 

casaco que já pouco se veste. 

Seja como for, somos obrigados, 

por outro lado, a afirmar que a arte 

poderá ser sempre pública, porque 

mesmo sendo acessível apenas para 

alguns, ela é feita para o outro; a 

criação artística implica um gesto de publicização, e de contacto com o outro – não há 

arte sem espectador, seja este válido ou não. A escultura em espaço público, 

aparentemente gratuita, não é necessariamente acessível a todos. Só os tocados pelo 

espírito, os que estão atentos, vigilantes e que sabem diferenciar, estão preparados para 

encontrá-la e recebê-la, ou seja, a obra de Rui Chafes, do ponto de vista espiritual, é 

absolutamente privada. 

                                                           
314 “A atenção é o antídoto capaz de nos fortalecer para lidarmos com uma sociedade cujos valores estao a 
desfazer-se pelos canais da virtualidade. […] Se não nos munirmos da atenção, que nos dará a capacidade 
da diferenciação, relacionar-nos-emos com o diferente como se fosse igual. A pasteurização da diferença 
é um risco espiritual alto e para evitá-lo é necessário ter atenção: saber diferenciar.”; DOCTORS, Marcio 
in CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 48. 
315 CHAFES, Rui – Durante o Fim. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 17. 
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25. Porque a Vida e a Morte São Uma Só Coisa 
2007, ferro 
153 x 21 157,5 cm 
Exposição Nocturno (Projecto Respiração), 2008, 
Fundação Eva Klabin, Rio de Janeiro 

Torna-se necessária uma preparação para 

contemplar determinadas coisas. Por isso é que o 

estrangeiro quando visitou a exposição 

Tranquila Ferida do Sim, Faca do Não (fig. 28), saiu pouco tempo depois, comentando 

em voz alta, e com um sorriso condescendente: “this is too much for me”. Ao entrarmos 

na galeria deparavamo-nos com a escuridão; para vermos as esculturas, teríamos 

simplesmente de aguardar poucos minutos, para que os nossos olhos se habituassem à 

escuridão e começassem a “ver” no escuro. Tratava-se de uma questão de paciência, 

saber esperar, juntamente com alguma coragem para saber aguardar no escuro, 

especialmente para quem visitava sozinho a exposição. 

Além disso, Rui chafes parece, por vezes, abandonar esculturas na Costa 

Atlântica, na área onde se encontra a sua oficina e onde passou a infância; esta acção, de 

algum modo marginal, contesta a história do fetiche do e pelo objecto – o seu abandono 

simboliza o desprendimento do material. No entanto, nesta acção, não se trata 

propriamente de um abandono, 

mas de uma oferenda à 

natureza: o escultor oferece as 

obras à natureza – e, 

eventualmente, ao caminhante 

que por elas se possa interessar 

26. Incerta e Aventurosa Imprecisão do Mundo 
2000, ferro 
200 x 140 x 244 cm 
Exposição Durante o Fim, 2001, 
Parque da Pena, Sintra 
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– como se instaurasse uma arte anónima, em que o que é valido é o fluxo de trocas de 

energia entre o escultor e o mundo. 

A escultura de Rui Chafes é sempre privada – insistimos –, situe-se no espaço 

privado ou público, e não pretende qualquer reabilitação desse mesmo espaço, mas sim 

a transformação do espectador, e também não é social, já que não reflecte qualquer 

dilema, ou problemática da realidade quotidiana dos seres humanos; não faz parte deste 

espaço, nem deste tempo; as esculturas são como resíduos do mundo, antes da sua 

queda, isto é, um mundo onde ainda não existia espaço, nem tempo. Deste modo, a 

função principal da escultura de Rui Chafes, esteja instalada em espaço interior ou 

exterior, constitui-se de um convite ao espectador para – através do sentimento e da 

lembrança – regressar à Origem; evidentemente, esse não é um convite que possa ser 

feito a todos, nem que possa ser aceite por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Vertigem IV 
1989/90, ferro 
90 x 68 x 20 cm 
col. Victor Pinto da Fonseca 
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28. Tranquila Ferida do Sim, Faca do Não 
2013, 5 esculturas em ferro 
Galeria Filomena Soares, Lisboa 
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3.7. A Arte Transcendental 

 
Acredito que a arte trata sempre da possibilidade de despertar no Homem o 

pressentimento de um outro mundo. Esta é a realidade da arte e não, 
evidentemente, o objecto316. 

 

Para Rui Chafes a boa arte é aquela que, além de ter força para despertar no 

espectador o pressentimento de uma outra dimensão, tem a capacidade de resistir à 

promessa, isto é, uma arte que promete é uma arte fraca317; qualquer arte que procure  

representar algo deste mundo, ou prometa melhorá-lo, considerar-se-á cínica e falsa – a 

arte não pode salvar o mundo, nem tão pouco tentar representá-lo318. A obra de Rui 

Chafes procura estar acima das ideias, e do conhecimento acerca dos entes da razão, 

ocupando-se de questões elevadas319, sendo capaz de construir “um caminho em 

direcção à dignidade humana, à verdadeira compreensão das suas necessidades 

interiores”320; as suas esculturas constituem-se, ou procuram constituir-se, um ponto de 

passagem para um estado superior, ou seja, permitir que as pessoas tirem o peso dos 

seus pés e da sua cabeça, instituindo essencialmente uma convocação à elevação321; 

embora a sua obra não possa curar ou salvar o mundo322, poderá proporcionar a fuga ao 

espectador323, mesmo que seja por breves instantes, proporcionando não só a elevação, 

como a libertação espiritual do horror do mundo; deste modo, a capacidade de fazer 

arte, insere-se, igualmente para o escultor, numa ordem superior324. 

 Embora a sua escultura procure o perfeccionismo formal, o sublime na obra de 

Rui Chafes estará depois da própria obra, isto é, insere-se, enquanto sentimento, do 

                                                           
316 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 157. 
317 “Eu entendo que a boa arte, a arte forte, é a arte que não promete nada, a arte que é sempre uma 
desilusão. A arte fraca encena, sugere e promete.”; CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: 
Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [pp. 101-102]. 
318 “Nunca fiz nenhuma peça figurativa, no sentido de representação, nem nunca fiz nenhuma peça 
abstracta. São sempre esculturas que falam de outra coisa, que falam de outros movimentos, de outras 
imagens: talvez igrejas muito antigas ou prisões esquecidas… Nunca é só o que se vê.”; CHAFES, Rui – 
Fora! Porto: Fundação de Serralves, p. 85. 
319 “Nada do que acontece tem a mais pequena importância para a arte. A vida imita a arte, não é a época 
que molda a arte, mas a arte imprime à época o seu carácter. A arte não pode estar ao serviço da política, 
da economia, da religião, etc.”; CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu 
Teixeira Lopes, 2008, [p. 85]. 
320 CHAFES, Rui – Fora! Porto: Fundação de Serralves, 2007, p. 151. 
321 CHAFES, Rui – Sou Como Tu. (cat.) Lisboa: Fundação PLMJ, 2008, p. 13. 
322 “O Mundo sempre esteve e estará errado, sujo, escuro, desconfortável, torto, e a arte nunca fez nem 
fará nada para o melhorar, não o pode fazer. Não compete à arte melhorar o Mundo...”; CHAFES, Rui – 
Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [p. 189]. 
323 “A arte cura e purifica o Homem na catástrofe.”; CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2006, p. 158. 
324 CHAFES, Rui – Nocturno (Projecto Respiração). Rio de Janeiro: Fundação Eva Klabin, 2008, p. 126. 
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domínio do espectador válido, já que a maioria ficará preso ao objecto, preso à matéria. 

Como afirma o escultor, se “instaurar estes pontos negros de resistência é, 

provavelmente, criar um núcleo que caminha para o belo, para o transcendente”325, a sua 

escultura poderá constituir um veículo para a transcendência, procurando provocar 

experiências espirituais naquele que contempla a sua obra. Na verdade, as suas 

esculturas estão numa fronteira entre o visível e o invisível, entre o natural e o 

sobrenatural, reatando, de algum modo, a visão espiritual da arte na Idade Média; ou 

seja, à semelhança da vivência cristã, o invisível e o sobrenatural são a verdadeira 

estrutura do visível e do natural. Assim, devemos ver a matéria de outra maneira, já que 

a obra de Rui Chafes deve ser vista com o espírito; afinal, as suas esculturas são 

demonstrações do espírito326, surgem no espaço como aparições327. 

Como verificámos, na obra de Rui Chafes não há fetichismo, ou a adoração do 

objecto, em si próprio e por si próprio, mas antes um respeito sagrado em relação a um 

objecto que, apesar de nos parecer familiar, nos é sempre estranho, como se tivesse uma 

origem desconhecida – como que um sinal do além – embora nos recorde algo que está 

em nós e é nosso; na verdade, as suas esculturas são como as representações dos anjos 

nas esculturas medievais. Apesar de o escultor negar a comunicação ou a apresentação 

de imagens na sua obra, somo obrigados a considerar que há uma dimensão imagética 

na sua obra, a imagem medieval, a imagem sombra, em que não nos confrotamos com 

uma presença que é física, mas uma presença espiritual, ou seja, “é sempre a 

apresentação de uma ausência”328. Para este escultor, “a arte não é comunicação nem 

uma apresentação de imagens, mas, sim, um catalisador de forças. As forças andam no 

ar, percorrem séculos e milénios e a arte tem a capacidade de as catalisar”329. 

Deste modo, o escultor permite-se evocar e unir-se aos espíritos do passado, não 

só os antepassados da escultura, como de outras áreas artísticas, destacando-se sempre 

um determinado radicalismo nas personalidades selecionadas. As esculturas resistem, 

insistindo na abertura de caminhos para a intensidade das energias que circulam e que 

circundam o caminho para a potência do devir, revelando-nos a densidade e a 
                                                           
325 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 150. 
326 Ibid., p. 132. 
327 “Vejo a arte um pouco como uma aparição, no sentido em que se vê pela primeira vez uma coisa que 
ainda não existia no mundo. A arte deve provocar o deslumbramento do primeiro olhar, a primeira visão. 
Ao ver uma obra de arte, ou temos esse momento, essa pureza do primeiro olhar do recém-nascido, ou 
então não vale a pena.”; CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira 
Lopes, 2008, [p. 198]. 
328 CHAFES, Rui – Fora! Porto: Fundação de Serralves, 2007, p. 155. 
329 CHAFES, Rui – Involução in Dardo - Magazine Contemporary Art, nº18, [2011], p.69. 
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intensidade da existência, onde o mundo pressente que o fim e o começo se unem330. A 

arte é um fluxo contínuo no tempo, daí a sua resistência e o poder de catalizar as 

energias do passado. As suas esculturas desviam-se do tempo, paralisando-o, para se 

seguida inaugurar o seu próprio tempo: “Tenho a necessidade de um outro tempo, de 

outra coisa mais lenta, mais próxima do silêncio, da sombra, da dor, da beleza e da 

impossibilidade da beleza, da suspensão do tempo, da solidão, da 

incomunicabilidade”331. 

O escultor relaciona-se com o tempo e com o espaço do mesmo modo; ambos 

apenas existem na oficina. Acerca do seu trabalho, Rui Chafes afirma uma vez mais: 

“Em relação ao meu trabalho, não tenho nem posso ter nenhuma pressa. O tempo é o 

meu único amigo”332. Esta é uma declaração de amor à sua própria solidão, a 

incontornável solidão do escultor. Há uma quantidade de esforço, de esperança e de 

amor no tempo. Para o escultor, a qualidade mais importante num artista é resistir ao 

trabalho, ao tempo, ao público, aos fracassos. É necessário também que o trabalho 

resista ao próprio autor, só dessa forma poderá saber se é um bom trabalho. A 

resistência é também o único meio de defender a sua solidão, pois a sua solidão é o 

único caminho para avançar333. 

Não ficando pela eliminação da matéria, e do próprio espaço, uma vez que 

constrói objectos para um espaço utópico ou mental334, o escultor procura também a 

suspensão do tempo335; afinal, o escultor afirma que “a secreta ambição da arte é 

desmesurada: parar o tempo”336, recordando-nos as palavras de Rilke: “O tempo não é 

uma medida. Ser artista é não contar”337. “O sentido poético é o que desloca o 

espectador para um ponto onde uma nova construção da realidade pode acontecer. O 

                                                           
330 “[…] o utópico caminho da autotranscendência: o caminho que os libertaria deste mundo baixo, 
terreno e em desintegração, levando-os para o mundo das alturas. Um mundo onde o passado e o futuro 
fossem exactamente o mesmo, tal como, para um homem santo, olhar para dentro é o mesmo que olhar 
para fora.”; CHAFES, Rui – A Verdade Sobre a Breve Mas Infinita Distância in GOSMÃO, João Maria; 
PAIVA, Pedro – Abissologia - Teoria do indiscernível, Lisboa: Galeria ZDB, p. 148. 
331 CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [p. 209]. 
332 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 94. 
333 CHAFES, Rui – Fora! Porto: Fundação de Serralves, 2007, p. 89. 
334 Ibid., p. 109. 
335 “Podemos constatar que […] todos os objectos deste artista pressupõem uma necessária supressão da 
dimensão temporal, já que, na sua condição activada, o objecto liga passado e futuro, constituindo o 
“presente” essa espera, esse sono, que a matéria, mesmo que rarefeita, ainda arrasta consigo neste mundo 
sujo e mal construído.”; PEREIRA, José Carlos – Olhar e Ver: 10 Obras para... Lisboa: Arranha-céus, 
2013, p. 173. 
336 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 51. 
337 RILKE, Rainer Maria – Cartas a Um Jovem Poeta. Lisboa: Contexto Editora, 2000, p. 30. 
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fim da poesia é estabelecer um desvio”338; não podemos falar neste desvio sem falar de 

magia, tal como o escultor afirma que “a arte é magia, sempre foi” 339 – os objectos 

deste escultor são mágicos, na medida em que podem provocar uma viagem no 

espectador. Na escultura de Rui Chafes há uma supressão do tempo, já que ela existe 

para a Eternidade. Quanto ao espectador, pressupõe-se que na contemplação válida 

suspenda temporariamente o espaço e o tempo, abandonando, assim, este Mundo, para 

entrar no seu, onde, eventualmente, nos encontraremos todos: “Existe uma zona, para 

além da humanidade, onde a língua é o silêncio. Ali não se usam palavras e os únicos 

valores que demonstram um módulo de pensamento são Verdade e Beleza”340. 

Em 2011, Rui Chafes apresenta-nos um texto autobiográfico intitulado A 

História da Minha Vida341; no fundo, trata-se de uma viagem metafísica ao universo da 

sua obra, apresentando as suas convicções, escolhas, influências e compromissos, 

aproximando-nos, metaforicamente, da sua formação. Esta autobiografia prova a 

inexistência de um tempo presente na sua obra, existindo apenas passado e futuro, 

mostrando-nos que apenas o espírito vive342. 

Para terminar, recorremos a Despertar (fig. 29), uma escultura instalada 

permanentemente no Hospital de Santa Maria, que parece apresentar o desabrochar de 

uma flor. A imagem da flor captará a atenção do espectador, mas as esculturas, de uma 

para a outra, eventualmente representarão a cura, isto é, a passagem da doença para o 

restabelecimento da saúde. De facto, a escultura reflectirá o conceito de saúde, mas, 

como sabemos, convém ultrapassar a primeira impressão; a saúde de que se trata é a 

espiritual. Afinal, estamos todos doentes, na medida em que parte de nós é matéria; 

basta que o sangue pare de correr nas nossas veias para, rapidamente, o nosso corpo 

começar a decompor-se, e a exalar odores insuportáveis. 

                                                           
338 CHAFES, Rui – Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 61. 
339 CHAFES, Rui – O Silêncio de… Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 123. 
340 Ibid., p. 38. 
341 Publicado no livro Entre o Céu e a Terra. 
342 Neste texto, Rui Chafes conta-nos que nasceu em 1266 e que começou por trabalhar com Jacopo Della 
Quercia (1374-1438), e depois com Tilman Riemenschneider (1460-1531), o seu mestre de escultura, 
acabando por afastar-se dele para trabalhar para outros grandes mestres do Barroco, como: Jean de Juste 
(1505-1559), Germain Pilon (1537-1590) e, sobretudo, Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Depois de ter 
trabalhado com Bernini, regressa àquele que sempre considerou o seu verdadeiro mestre, Tilman 
Riemenschneider, mostrando que, recorrendo ao Barroco, encontrou a certeza de que queria 
comprometer-se com a arte gótica, para que não fosse apenas uma escolha circunstancial, mas 
argumentada e experienciada; afinal, só nos devemos comprometer após conhecer as possibilidades, 
sobretudo, as negações. Depois, conta-nos que se formou na prática do desenho, já no século XIX, com 
Philipp Otto Runge (1777-1810), passando depois pelas identidades com que se identifica 
conceptualmente, sobretudo, Novalis (1772-1801). 
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As esculturas de Rui Chafes são instrumentos para que o espectador, através do 

sentimento, possa despertar e regressar à Origem, ou seja, que através da arte se possa 

recordar de um mundo longíquo, quando Nada existia: nem o tempo, nem o espaço, 

nem o corpo. O mundo, como o conhecemos, é apenas o lugar dos corpos caídos, o 

palco da morte; apenas a lembrança, a partir da ausência que habita as suas esculturas, 

nos permitirá tal fuga. Como sabemos, todos os objectos existem no espaço e no tempo; 

a escultura também, no entanto, as esculturas deste particular escultor não são objectos e 

não têm matéria, nem tempo – são resquícios imateriais de um espaço e de um tempo 

que não só não é nosso como nos é desconhecido. Pertencem à melancolia de um lugar 

perdido, e a incapacidade de ultrapassar a sua perda e a sua separação torna a Beleza um 

estado de luto343. Para entender verdadeiramente a obra de Rui Chafes, é preciso saber 

morrer ou, no mínimo, sentir que a morte não existe, aceitando-a como um ritual 

iniciático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
343 CHAFES, Rui – Involução. (cat.) Vila Nova de Gaia: Casa Museu Teixeira Lopes, 2008, [p. 87]. 
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29. Despertar 
2004, 2 esculturas de ferro 
I – 620 x 127 x 127 cm 
II – 630 x 183 x 127 cm 
Hospital de Santa Maria, Lisboa 
(Instalação permanente, doação do centenário do Hospital)
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CONCLUSÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado debruça-se sobre a obra de um artista que defende 

que a (verdadeira) arte não é pública, nem nunca foi; mesmo instalada em espaço 

público, é sempre privada, já que é transmitida apenas aos que são capazes de recebê-la. 

Rigorosa e radical, a arte de Rui Chafes nunca poderá ser um sucesso de massas, mas 

um fenómeno para uma minoria – uma elite espiritual. 

Vivemos próximos do mundo, porque temos de o fazer, no entanto, há quem, por 

vezes, consiga afastar-se dele. As esculturas de Rui Chafes anseiam precisamente pelo 

espectador que se permite afastar, ou dar simplesmente um passo ao lado do mundo. É 

um verdadeiro luxo, pois dificilmente nos poderemos afastar, já que permanecemos 

sempre muito próximos dele; porém, esquecemo-nos que, ao nos tornarmos escravos da 

matéria, corremos o risco de nos afastarmos do espírito, tornando-nos absolutamente 

profanos, esquecendo que a vida é, como sempre foi, um grande mistério. 

De um ponto de vista formal, as esculturas de Rui Chafes recordam-nos as 

proezas técnicas conquistadas por Julio González e Pablo Picasso, nomeadamente a 

particular capacidade do ferro que possibilita ao escultor desenhar no espaço; a 

capacidade de eliminar o peso do ferro, como acontece com Richard Serra, permite que 

as suas esculturas, que pesam toneladas, pareçam não sofrer as leis da gravidade. 

É também importante para este trabalho a influência de Alberto Giacometti e a 

redução da forma escultórica a que procedeu nos seus trabalhos. Seja como for, os 

objectos de Rui Chafes não deixam de se apresentar simultaneamente como imagem de 

algo que nos surge aparentemente identificável, mas que, rapidamente, se desvanece, 

pois apenas nos capta instantaneamente a atenção, transformando-se, no momento 

seguinte, numa outra imagem. A escultura de Rui Chafes deve converter-se em 

pensamento através da emoção, afinal, como afirma o escultor, só a emoção pode tocar 

as pessoas, e será aí qie surge a beleza. 

Embora exista aparentemente uma forte componente formalista ou objectual, é 

absolutamente necessário entender que esta escultura, não tem, de modo algum, a 

finalidade de nos prender ao objecto; aliás, o escultor pinta sempre o objecto de negro 

para esconder o ferro na tentativa de eliminá-lo enquanto matéria, e instala as esculturas 

quase sempre de forma a que pareçam levitar, perdendo o peso, como se fossem nuvens. 
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Muitas das suas esculturas raramente tocam o chão; procuram uma verticalidade 

associada à ascensão, isto é, a separação da matéria e do espírito, a distinção entre a 

terra e o céu. Deste modo, na relação do espectador com a escultura deverá haver a 

aceitação de uma transformação metafísica do objecto, tal como os ready-mades de 

Marcel Duchamp. O território do monumento é evitado, porque o espaço, seja chão ou 

parede, constrói-se como falso fundo, colocando o objecto em condição de abandono; as 

esculturas situam-se num limite precário entre existir e não existir, já que não são 

objectos, são acontecimentos no espaço em forma de sombra; assim, a colocação das 

esculturas no espaço é fundamental para a sua posterior leitura. O objecto em si mesmo 

torna-se necessário para provar a sua inutilidade, ou seja, é obrigatória a confrontação 

com o objecto para posteriormente o podermos dispensar, mas, ao mesmo tempo, o 

objecto vive da sua própria tensão, é mais do que é, tem a pretensão de ascender ao 

mundo do pensamento. A escultura deve deslocar o sentido das coisas para que o 

espectador as possa ver de outro modo, tal como acontece na poesia. É a matéria poética 

que ilumina a inevitável opacidade das coisas do mundo, ou seja, é a poesia que tende a 

suprir o vazio e a não-existência do objecto. 

Na verdade, o que vale na obra de Rui Chafes não são as esculturas 

propriamente ditas, mas a sua conversão em pensamento pelo espectador – como se as 

esculturas fossem sementes e o espectador válido um solo fértil. O papel do artista 

parece assentar na convocação de pensamentos ao espectador através dos objectos, 

fazendo-o interrogar-se. Ao mesmo tempo, os títulos confirmam que o lado mais oculto 

da obra não é desta vida e também que cada obra é apenas a máscara mortuária da sua 

Ideia, um projecto em devir, como acontece na exactidão poética de Novalis.  Deste 

modo, a palavra torna-se imprescindível na obra de Rui Chafes, já que as esculturas, 

antes de lhes ser dado o título e estarem expostas, são apenas pedaços de ferro; só 

perdem essa condição quando o espectador as sente e pensa. Ao comprometer-se com 

uma linguagem formal tão específica, resta-lhe a necessidade de aprofundar as ideias 

que existem antes da escultura aqui evocando a exactidão escultórica de Tilman 

Riemenschneider. 

Toda a escultura se relaciona com o corpo, no entanto, o único sentido 

verdadeiramente válido na contemplação da escultura de Rui Chafes, tal como acontece 

na escultura medieval, é a visão, isto é, a escultura deverá ser encarada enquanto fricção 

entre o Homem e o Sublime – a noção de um mais além. Assim, na contemplação da 
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obra é convocada uma perspectiva espiritual das formas e da matéria, porque se o 

objecto não interessa, pois é matéria, o corpo também não, de maneira que o espectador, 

de algum modo, deverá ter a capacidade de perder o corpo para afirmar o espírito. 

Trata-se de uma metáfora difícil de aceitar, uma vez que vivemos numa época em que a 

maioria das pessoas está, por vezes, demasiado agarrada à matéria. As conquistas 

materiais sobrepuseram-se à dimensão espiritual; o ser humano esquece-se, cada vez 

mais, da beleza espiritual e prende-se, crescentemente, aos valores materiais, à 

existência rasteira. Assim, cada obra de Rui Chafes enfrenta a banalidade e a 

dessacralização presentes na nossa época, procurando, de algum modo, recordar o 

espectador da sabedoria e resistência necessárias para se afastar da mundanidade 

quotidiana. 

Nesta escultura não existe presente, nem o reflexo do dia-a-dia, só um passado e 

um futuro que se unem, num tempo de linha contínua, isto é, na Eternidade. Trata-se da 

superação do tempo cronológico, ou do tempo enquanto mera medida. Uma vez que só 

podemos aceder ao passado, o escultor valoriza-o de forma absoluta, invocando 

constantemente espíritos do passado, revelando que recuar ao passado é avançar para o 

futuro. Na verdade, o artista não vai atrás do tempo, é ele quem o faz. A escultura 

procura ser um buraco no espaço e no tempo; é um caminho para um antes e um depois; 

por esta razão, o escultor afirma, por vezes, que os momentos mais importantes na vida 

são os encontros e as despedidas; não existe presente, só passado e futuro – trata-se da 

experiência do infinito no coração. 

A escultura ambiciona proporcionar a suspensão do tempo do espectador, o qual, 

por natureza, é passageiro. No fundo, a escultura sempre teve como principal 

característica a invocação de Eternidade; são as esculturas que nos contemplam, não 

somos nós que contemplamos as esculturas. Toda a escultura continuará a ser aquilo 

que sempre foi, só o espectador mudará consoante a sua época – não há como perceber 

esta impermanência e inexistência do tempo, sem nos termos confrontado primeiro, 

atentamente, com a escultura medieval. 

Contudo, a transcendência inerente à escultura medieval implica uma elevação 

numa direcção muito específica: conduzir o Homem até Deus. Embora o discurso seja 

muitas vezes aprimorado com expressões medievais, o escultor jamais assume a crença 

na existência de Deus e, quando confrontado, afirma não se tratar de uma questão 

relevante – o artista nunca assume se existe Deus ou não, remetendo esta questão para 
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cada espectador. A função da escultura de Rui Chafes não trata de proporcionar a 

elevação do espectador, mas a sua libertação espiritual; afinal, como escreveu Fernando 

Pessoa, “elevar e libertar não são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimo-nos superiores 

a nós mesmos, porém por afastamento de nós. Libertando-nos, sentimo-nos superiores a 

nós mesmos, senhores, e não emigrados, de nós. A libertação é uma elevação para 

dentro, como se crescessemos em vez de nos alçarmos”344. 

Nesta obra, a noção de libertação remete-nos necessariamente para Nietzsche, o 

filósofo dos tempos modernos, representante da libertação radical e categórica do 

indivíduo, constantemente citado pelo escultor. Segundo Nietzsche, o próprio Homem 

deve libertar-se de Deus – que nada mais é do que o espelho do Homem – através de um 

acto de vontade. A fé em Deus, principalmente como o Cristianismo a doutrinou, 

resultou na domesticação do Homem, na medida e quem lhe criou uma limitação que 

não o levava a lado nenhum, originando conceitos opressores, como a ética e a moral 

cristãs, que eliminavam os instintos próprios da natureza dionisíaca humana. Se para o 

filósofo de Aurora, o mundo apenas se torna suportável como fenómeno estético, 

também Rui Chafes elegeu a arte como o seu culto maior. O escultor afirma também 

que Nietzsche só poderia ter escrito O Anticristo, por acreditar em Cristo, levando-nos a 

pensar que o caminho para Deus está já inscrito na criatura. 

A libertação espiritual que a escultura de Rui Chafes procura proporcionar ao 

espectador, de algum modo, será a mesma que a filosofia de Nietzsche procurava 

proporcionar aos seus leitores, isto é, a criação de espíritos livres e fortes que pensam 

por si próprios. Na verdade, as esculturas de Rui Chafes desejam arrancar o espectador 

da sua própria indiferença, ansiando que o mesmo se aperceba do Vazio que o rodeia e, 

eventualmente, dos frouxos princípios em que se apoia. 

Sempre se acreditou que há coisas mais fortes do que a morte; algumas pessoas 

pensam que é o Amor, outras que é Deus e outras, como Rui Chafes, a Arte. Deste 

modo, a arte apresenta-se como uma salvação do espectador, não do mundo – o mundo 

não pode ser salvo; e se a arte só pode salvar o espectador, a sua solidão torna-se 

indispensável. 

A obra de Rui Chafes completa-se com a participação do espectador, exigindo o 

seu sentimento e a lembrança, aí se consubstanciando a beleza. A escultura de Rui 

                                                           
344 PESSOA, Fernando – Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias. Lisboa: Edições Ática, 
1973, p. 30. 
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Chafes está sempre antes do espectador; a importância do espectador é absoluta para 

activar a obra: o espectador transforma a arte e é por ela transformado. O espectador 

deve apropriar-se da escultura para logo dela se afastar e transformá-la numa categoria 

do próprio pensamento; deverá passar pelo momento da negação da escultura para 

atingir o espírito universal. 

As esculturas não são mágicas, mas podem induzir o espectador no mundo 

oculto que tem dentro de si, proporcionando-lhe a viagem para dentro de si mesmo, 

suspendendo o tempo e o espaço, o vazio do infinito. No caso de existir magia, ela só 

poderá estar dentro das pessoas, não está nas esculturas; nas esculturas só está ferro, são 

apenas catalisadores. A sede que anima a vontade criadora e que a impele a ser saciada 

é superada por algo mais lato, na ordem do ser – o ser do artista, mas também o ser do 

espectador, já que ambos são criadores. As esculturas de ferro camufladas de escuridão; 

precisam da luz do espectador, que é, no fundo, a sua memória. Na verdade, nós somos 

a nossa memória, o nosso espírito. Temos uma alma e carregamos, sem consciência, a 

Humanidade connosco. A escultura procura que retornemos ao Espírito do mundo, 

porque lhe pertencemos – o nosso espírito é apenas emprestado. A maioria das pessoas 

esquece-se disso, os verdadeiros artistas nunca. 

A escultura de Rui Chafes parece retratar constantemente o Fim, no entanto, 

poderíamos afirmar que a sua escultura tem um carácter ritual iniciático e inaugural, 

isto é, procura que nos tornemos iniciados – essa iniciação está ao alcance de todos, no 

entanto, antes de qualquer iniciação é preciso que tenhamos a vontade de nos 

iniciarmos, e nem todos a têm. O Fim poderá invocar a nossa condição humana – a 

nossa existência rasteira e o nosso tempo precário – que temos sido levados a acreditar 

como sendo real e a única; o Início é o começo da vida espiritual. De facto, a obra de 

Rui Chafes é essencialmente sobre a morte; a morte para este escultor não existe, é 

apenas uma passagem. A morte como início, como renascimento, é uma visão que tanto 

pode ser romântica, quanto medieval. É a consciência da morte que nos permite 

disfrutar verdadeiramente da Vida, porque recordando-nos a sua importância, pode 

levar-nos a intensificá-la. Trata-se da respectiva aceitação da morte como afirmou 

Heidegger, e a autentacidade da vida tem de passar por aí. 

Tal como acontecera na metáfora da exposição Tranquila Ferida do Sim, Faca 

do Não (fig. 28); a escuridão poderá ser a verdade deste mundo. A verdade é áspera, por 

isso, dela nos afastamos cada vez mais, porque é demasiada para nós. Talvez seja 
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preciso enfrentar o mundo de uma forma especial, como acontece, por exemplo, na 

escultura Suave e Indulgente Escuridão (fig. 30), onde o escultor de algum modo nos 

sugere que nos sentemos ao lado da escultura, como se nos sentassemos ao lado de uma 

aparição, com a maior das serenidades, e ficarmos ali, sentados, sem fazer nada, porque 

nada podemos fazer. Apenas olhar para a escultura, com o coração e com a mente, e 

continuar a olhar mesmo que não encontremos um sentido, afinal, desejar ver é o 

princípio da sabedoria. Nesse esforço de atenção, mesmo que não a alcançemos, o 

esforço não será em vão. 

Para este escultor, além do pensamento, a arte é um caminho aberto para o 

acontecimento do Espírito; só é necessário passar pelo objecto para o podermos negar, 

tal como será necessário passar pelo corpo para podermos negar do corpo; só através da 

negação do corpo, tocaremos o Espírito, ou seremos por Ele tocados.  

Quando olhamos para as suas as obras em conjunto – nos seus livros, por 

exemplo – sentimos naturalmente que todas as esculturas são uma só, como se cada 

escultura fosse um pequeno verso de um grande poema, tal como sentimos que 

carregam consigo uma coisa muito específica; uma energia, uma chama, uma Verdade, 

uma Beleza. 

A escultura de Rui Chafes procura restaurar o esquecimento da dimensão 

espiritual por parte do indivíduo – a arte como caminho para a vida do espírito. Na 

verdade, estas esculturas procuram proporcionar no espectador a revelação plena do 

próprio ser do Homem e do mundo, que são um só, ontem, hoje e sempre. São 

catalisadores que se activam através do sentimento e do pensamento, tornando possível 

a recordação de uma Beleza que está antes e depois de nós. Estas esculturas são como 

que pequenos resquícios dessa Beleza que está em todo o lado e não está em lado 

nenhum; embora sendo nossa, já não nos pertence. Perdêmo-la, porque a esquecemos, e 

a sociedade insiste no seu esquecimento. Só a poderemos recuperar através da 

recordação; só a arte nos permite recordar – precisamos recordar-nos. Quem não 

conhece e não sabe apreciar a solidão, jamais alcançará a Beleza que esta escultura 

pretende evocar. 

Se estas esculturas necessitam urgentemente da experiência do espectador – a 

qual catalisam e provocam – não deixa de ser verdade que, autorizando outras possíveis 

leituras, não deixam de recusar a sua legitimação. 
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30. Suave e Indulgente Escuridão 
2007, ferro 
111 x 60 x 97 cm 
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ENTREVISTA 

Realizada no dia 7 de Dezembro de 2014, em Lisboa. 

 

 

Actualmente o tempo no ensino académico está tão economizado que reduziram a 

duração do curso de escultura de cinco anos para apenas três. Que tempo terá um jovem 

estudante de escultura para “aprender o caminho” e confrontar-se com as suas 

“negações”? Como prevê o futuro dos alunos de escultura? 

 

Acho que o problema não é da duração. Eu não acredito em Academias, acho que só 

podem funcionar como um ponto de encontro de troca de experiências, opiniões e 

dúvidas entre os alunos. Também com os professores e se calhar com alguns, não com 

todos, ou seja, eu acho que quando um aluno entra num curso de escultura, ou de 

pintura, ou do que for, e tem dez professores, provavelmente não tem a possibilidade de 

se relacionar da mesma forma com todos, e tem mais afinidades com uns e não com os 

dez. E é exactamente isso que deveria ser a tónica; é preferível passar um ano, por 

exemplo, com um professor com o qual sentimos uma afinidade muito grande do que 

cinco anos com dez professores com os quais não temos nenhuma. Eu acho que o 

problema não é a duração é, sobretudo, a orientação. O que seria mais interessante era 

uma academia como, por exemplo, as academias alemãs, em que os alunos escolhem 

um professor do qual gostam muito e trabalham com ele um ano, dois, três… penso que 

essa experiência é muito mais intensa para o desenvolvimento de um aluno do que 

dispersar-se em três, quatro, cinco, seis anos, ou o que for. O problema que eu vejo não 

é da duração, é mesmo do formato. Acho que o formato está errado. É preciso haver 

artistas com carisma suficiente para poderem ser escolhidos pelos alunos, não é? 

Porque não se pode escolher se não há carisma. Devia haver um grupo de artistas com 

carisma com os quais ou com o qual eu gostasse de trabalhar. Para mim, a duração 

pode ser perfeitamente três anos. Eu acho que as Belas-artes são sempre um estágio de 

experimentação também entre os alunos, mas devia de ser com alguém que eles 

admirassem e não com dez pessoas que eles não conhecem. 

 

Se o processo Bolonha tivesse surgido na sua época, teria terminado o curso ainda a 

trabalhar em pedra… 
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Provavelmente, não sei. Não tenho maneira de saber isso. 

 

Podemos então assumir toda essa fase inicial como uma fase de experimentação... 

 

Na altura tinha 18 anos, a pessoa quando tem 19 e 20 anos, tem obrigatoriamente que 

experimentar. Há artistas que passam o resto da vida a experimentar, porque é esse o 

caminho que lhes interessa. Cheguei a um certo ponto que me deixei de interessar pela 

experimentação de materiais, mas antes experimentei, claro, e tive que experimentar 

para saber que não gostava. Eu troquei, no fundo, a pedra por outros materiais, porque 

a pedra tem um ritmo muito lento, muito fúnebre, muito pesado, que não era o mais 

indicado para mim.  

 

Tem também um carácter muito clássico… 

 

Não tem que ver com o carácter clássico, mas com a velocidade da técnica, da 

experimentação e do peso. Uma pedra num instante fica pesada, ou seja, uma pedra 

quando atinge um determinado tamanho já não se mexe e não é preciso crescer muito. 

Fisicamente, não tens força. Tem outra lógica… 

 

Quando afirma que nunca trabalha com assistentes das belas-artes, o que pretende 

realmente afirmar? 

 

Eu trabalho sozinho, quase sempre. Ou estou sozinho no atelier ou em espaços 

industriais com técnicos profissionais. Não consigo trabalhar com alguém ao meu lado. 

O meu atelier é pequeno e solitário. Lá não entra ninguém. Todo o trabalho que eu 

posso fazer sozinho, de soldaduras ou de cortes, faço tudo sozinho. Posso passar dias e 

dias sozinho. Não quero lá ninguém ao meu lado, irrita-me. Depois, trabalhos de 

acabamentos, de fortalecimentos de estruturas e de pinturas são feitos por profissionais 

noutras fábricas. 

 

Sabemos que não assina as esculturas, afirmando-as, de algum modo, com o “anonimato 

medieval”, como se as esculturas, sem assinatura, não tivessem autor. No entanto, 

reparamos que assina os desenhos e o que escreve… 
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Claro, mas os desenhos, tal como a escrita, são a mesma coisa, são a única parte do 

meu trabalho realmente pessoal. Eu tenho muita dificuldade em separar-me do desenho 

e tenho muito dificuldade em vender desenhos, só desde há dois anos é que pus alguns 

desenhos meus à venda, de resto nunca fiz uma exposição de desenhos para vender, 

mas ofereço desenhos. Não tenho qualquer problema em oferecer um desenho. Acho 

que é um gesto íntimo, mas tenho muitos problemas em vendê-lo. É uma dificuldade 

minha que só começei a perder há dois anos para cá. Porque, tal como a escrita, 

sobretudo a escrita manuscrita, é a coisa mais íntima que eu faço. A escultura não é 

íntima. A escultura é um processo que não tem nada de íntimo. Tem uma qualidade 

sempre industrial mesmo quando é feita só por mim. Há um espaço entre mim e a 

realização, ao passo que no desenho e na escrita não há. É evidente que eu tenho de 

assinar o desenho porque é a coisa mais íntima, é como o manuscrito. Só assino o 

manuscrito.  

 

Podemos então afirmar que o que mais próximo está da ideia, pelo menos da ideia do 

artista, é o desenho… 

 

Sem qualquer dúvida. Por isso me custa separar deles, porque são quase parte do meu 

íntimo, do meu interior. A escultura é absolutamente possível de ser partilhada, e tem 

partilhas completamente diferentes e de várias naturezas. O desenho é demasiado 

íntimo. 

 

Também pode ser interpretado pelo espectador, mas deambula apenas no universo do 

artista… 

 

Mais do que no universo do artista, deambula mesmo na sua alma… Mas acho que é 

assim com a maior parte dos artistas que têm uma relação com o desenho, não é uma 

questão de ser confessional, mas uma relação com o desenho que não é uma 

construção. Por exemplo, o Fernando Calhau, via o desenho como um “espaço de 

tempo” no qual ele ia construir uma coisa. Para outros artistas, como eu, o desenho 

não é uma construção, o desenho é uma escrita. É como pegar numa caneta e começar 

a escrever na página em cima e acabar em baixo. Acho que há uma grande diferença 

entre o desenho-construção e o “desenho-escrita”. Quando desenho em construção é 
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um pouco como a escultura, é partilhável. Quando o desenho é uma escrita, é quase 

inconfessável, é nesse sentido. 

 

Sabemos que o espectador não se deve prender ao objecto; quando dá por terminada a 

obra, isto é, quando o objecto é pintado de negro, lhe é atribuído um título e colocado 

no local exacto, deixa de existir matéria, tanto para o artista, como para o espectador.  

Esses são os processos necessários para a concretização daquilo que pensamos ser a 

“escultura válida”… 

 

Ao contrário do que as pessoas pensam, quer público, quer críticos ou colecionadores, 

eu acho que no atelier não existe nada. No meu caso existe apenas ferro. No atelier não 

há nada para ver. A escultura existe quando está colocada, iluminada e no seu sítio, aí 

existe… Antes disso, é um pedaço de matéria. Não gosto de fazer visitas ao atelier, só 

muito excepcionalmente… não faço porque é o meu espaço íntimo, mas também não 

faço porque não há nada para ver. O que há para ver é quando está feita, quando está 

terminada, quando está pintada, quando tem um título, aí deixa de ser matéria, aí passa 

a ser um acontecimento no espaço, que é como eu vejo as esculturas, acontecimentos 

no espaço. Há outros escultores cujo processo é quase parte da obra, do seu 

significado e inquietação, o que é tão válido como qualquer outra ideia de escultura. 

Eu tenho a minha. 

 

Esses processos artísticos juntamente com as questões técnicas para a concretização da 

obra, fazem parte da profissão do artista, esse processo não interessa revelar…  

 

Não. É uma técnica… 

 

E a técnica é matéria, que é suja e errada… 

 

A técnica é o instinto que o ser humano tem para dominar a matéria, não dá para 

espiritualizá-la. Isso é outra história. Espiritualizar a matéria é outro momento. São 

momentos diferentes, dominar a matéria e espiritualizar a matéria. Uma leva à outra, 

como é evidente. Mas são caminhos diferentes. Por isso é que eu posso ter ajuda de 
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técnicos para fazer as esculturas, mas não ajuda de mágicos. Não há magia, há 

técnica… 

 

Mas há qualquer coisa de magia na sua obra… 

 

Ontem recebi um email de uma japonesa, de um museu de Tokyo, que me disse que 

cada vez que olhava para as minhas esculturas sentia a magia… e eu achei curioso, 

porque ela é uma japonesa de Tokyo, que é uma cidade hiper-metrópole, e ela consegue 

ter espaço dentro de si para olhar para uma escultura e ver magia. Mas a magia está 

dentro das pessoas, não está nas esculturas. De certeza que está dentro das pessoas, 

nas esculturas está só ferro. Pelo menos eu não ponho lá mais nada. 

 

Uma vez que fala numa “escultura válida” e não sendo a escultura para todos, mas, 

certamente, só para alguns, leva-nos a crer que existe também um “espectador válido”… 

 

Absolutamente.  

 

Que capacidades terão “esses alguns” por quem tanto anseiam as esculturas ser 

encontradas? 

 

Os espectadores válidos são os espectadores que têm olhos… olhos na cara, olhos na 

cabeça, olhos no coração. São pessoas que também estão a construir a escultura, ou a 

pintura, ou o filme… uma escultura não existe só por si, ela é feita pelo espectador, por 

isso é que eu digo que se não houver espectador a obra não existe. Ela só existe quando 

é vista, nas melhores condições. E o espectador válido é o espectador que consegue 

com os seus olhos ver, e não olhar apenas, e construir a sua escultura ou o seu filme, 

no fundo, é disso que se trata, não é? 

 

Um filme interior? 

 

Um filme interior ou um filme exterior. Uma obra existe quando é construída pelo 

espectador. Não existe passivamente, nem o espectador é passivo, nem a obra é passiva 
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e, aliás, essa relação de dificuldade mútua, de resistência mútua é que cria qualquer 

obra. Do espectador à obra e da obra ao espectador… 

 

Tem que ver com a relação estabelecida pelo espectador e a obra de Marcel Duchamp, 

por exemplo, com o urinol? É necessária uma transformação de ambas as partes, quer 

do artista, quer do espectador? 

 

O Duchamp é um grande malandro, como nós sabemos. Também tem, mas não só. A 

relação com a escultura deve ser como a que existia na escultura arcaica, na escultura 

românica, na escultura medieval; o Duchamp, no fundo, não inventou nada. O que ele 

fez foi transferir as peças de um tabuleiro para outro. Mas em relação à criação da 

obra a partir do espectador sempre existiu, claro que em tempos mais remotos as 

imagens eram muito mais fáceis, não mais fáceis de desvendar, mas era um discurso 

muito mais manipulado, pela figuração, pela simbologia, pela iconografia… mas 

sempre partindo também do princípio que há um momento mágico em que o espectador 

constrói uma escultura que está a ver. O Duchamp fez a mesma coisa, mas mudou as 

peças para outro tabuleiro, muito mais armadilhado. Tão armadilhado que até hoje 

andamos a sofrer as suas consequências. 

 

Rui Chafes não acredita no objecto, porque não acredita na matéria. Se não acredita na 

matéria, também não acredita no corpo. Neste sentido, também podemos pensar numa 

contemplação válida na sua obra. Qual será a relação entre o espectador e a sua 

escultura, sem a presença do corpo? 

 

Não existe. Eu só vejo uma escultura se me relacionar com ela, com o meu corpo. Não 

há espectador sem corpo. O corpo dá-me a escala, a distância, o tempo que eu demoro 

a chegar ao pé da escultura, a sua relação comigo, a comparação com a minha 

dimensão, é impossível ser de outra maneira. É um acontecimento no espaço, mas é 

uma linguagem do espaço, ao contrário da fotografia, ao contrário da pintura, ou até 

ao contrário do cinema, que são relações mentais com a imagem e com o tempo; a 

escultura, além de ser uma relação mental com o espaço, com o tempo e com a imagem, 

é uma relação com o espaço: portanto, para o espectador ter uma relação com o 

espaço, precisa de ocupá-lo, e tem de confrontar-se com esse outro acontecimento no 
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espaço que é a escultura, no fundo, eu diria que provavelmente o corpo e a escultura 

são dois acontecimentos no espaço, não são matéria, mas dois acontecimentos no 

espaço, um porque tem uma alma e o outro porque foi imbuído de uma alma, se calhar 

não dada pelo artista, mas pela própria obra. 

 

Uma das capacidades do “espectador válido” não será justamente a capacidade de 

“perder o corpo”, de “saber morrer”? 

 

Isso também. 

 

Se o Rui elimina a matéria… 

 

Eu não elimino a matéria, eu elimino a matéria enquanto finalidade… No caso da 

escultura, há escultores para quem a matéria é finalidade; o Richard Serra, por 

exemplo, é um escultor que afirma a matéria, o seu peso, as suas dimensões e a 

ferrugem do ferro. Eu não elimino a matéria porque não sou mágico. Mas elimino a 

matéria enquanto finalidade, enquanto destino.  E essa é a diferença. Para mim, a 

matéria não é um destino. O ser humano também não é só matéria, não somos feitos só 

de carne, somos feitos de tudo o resto. Por isso, se somos feitos de tudo o resto e não só 

de carne, veias e artérias, é o encontro desses dois acontecimentos que é possível. 

 

O Richard Serra parece-nos uma referência fundamental na capacidade de fazer com 

que o ferro pareça leve, através de uma linguagem artística. Contudo, há uma forte 

importância no corpo do espectador na obra de Richard Serra, o espectador tem de 

experienciar as suas esculturas com o corpo, há uma performatividade do espaço. Isso 

não existe na sua obra… 

 

A performatividade no espaço negativo, ou seja, são esculturas que abrem buracos na 

paisagem, que abrem buracos no tempo. Podem ser espaços negativos, contra-mundos. 

Essa ideia de contra-mundo é exactamente construir objectos que se relacionam não 

com o corpo de forma material, mas sim como não-existências no espaço, existências 

efabuladas. 
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É suposto que o espectador ao confrontar-se com as suas esculturas tenha a capacidade 

de “saber parar”, contemplá-las através da visão, e digeri-las com o pensamento e 

sentimento? Ou deve ser um instante? Vê-las rapidamente e guardá-las na memória? 

 

Não sei responder. É capaz de haver de tudo. Eu nunca teria a pretensão que o tempo 

de visão de uma escultura seja, por exemplo, o tempo de visão de um filme. O filme tem 

uma narrativa que demora duas horas e meia que a escultura não tem. A escultura 

pode ser um vislumbre, um segundo, ou não, depende muito do espectador. Há tempos 

de contemplação diferentes numa escultura medieval, ou numa escultura do Tilman 

Riemenschneider, de um Buda no Camboja, ou numa escultura minha. Mas esse tempo, 

essa permanência no tempo, tem que ver com o próprio tempo real que vivemos. O 

tempo do Camboja existiu e existe num tempo que não é o nosso. 

 

Para olhar as suas esculturas, é necessária uma invocação da perspectiva medieval… 

não interessava o objecto, não havia a noção de matéria… 

 

Não havia a noção de matéria porque a intenção espiritual era muito superior. Há uma 

coisa que também acontecia na escultura medieval ou nos Budas do Camboja… havia 

uma sabedoria que se perdeu. E como hoje, por culpa do senhor Duchamp, tudo é 

possível, saltamos de lixo em lixo e de tralha em tralha, com o qual não aprendemos 

nada. E andamos a ver obras de arte que não nos ensinam nada, a não ser anedotas ou 

um gag qualquer, precisamente porque se perdeu uma sabedoria. Ganhou-se 

pragmatismo, efectividade tecnológica, comercial e estratégica, mas perdeu-se uma 

sabedoria. A sabedoria demora muito tempo a construir. São árvores com raízes muito 

profundas, não são arbustos. 

 

Uma vez que assume o ofício, podemos afirmar que só há corpo na execução das obras, 

na oficina? A violência física necessária para trabalhar o ferro será um sacrifício, uma 

forma de tratar mal o corpo, de violentá-lo? Considera o fazer escultura um sacrifício 

ou um martírio? Afinal, o corpo é um erro… 

 

De forma nenhuma. O que é certo é que cada pessoa, sobretudo ao longo da vida, 

chega a um momento em que segue a sua natureza. E há pessoas que precisam de umas 
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coisas e há outras pessoas que precisam de outras. Eu preciso de usar o corpo com 

ferro e com fogo, faz parte da minha natureza, acho que pode haver muitas explicações 

para isso. Há pessoas que precisam ter as mãos limpas e usar uma bata branca. A 

única pessoa que pensa que trabalhar em ferro é um sacrifício e uma tortura é a minha 

mãe, porque tem medo que eu me magoe. Mais ninguém pensa isso. Eu não penso. 

 

As caixas seladas com as cinzas do que escreve não são pintadas de negro. Porquê? 

 

Não. Porque eu não queria que elas parecessem objectos. Elas são um gesto, não têm 

grande construção. Um gesto complexo e simples ao mesmo tempo. Um gesto que 

consiste em escrever, guardar, recolher, queimar, recolher as cinzas, fazer uma caixa 

de ferro, pô-las lá e fechar. A partir do momento em que estão fechadas, tudo o que 

pudesse fazer depois, já estava a mais. Já estava, por exemplo, a dar-lhes uma 

qualidade estética que não têm. São caixas de ferro normalíssimas que foram soldadas. 

Pintar de preto, ou de branco, ou de verde, era dar-lhes uma qualidade estética que 

não têm. Essa escultura em crescimento, já vai em 40 caixas… essa é que é uma 

performance. 

 

As taças onde queima o que escreve, recordam-nos aquilo que os objectos rastejantes 

da exposição Um Sono Profundo, de 1988, parecem transportar... Há alguma relação? 

 

Está bem visto. Há uma relação, quer dizer, há agora, porque tu disseste. Esses 

receptáculos de Um Sono Profundo eram, de facto, uma peregrinação de contentores 

de cinzas. Nunca tinha pensado nisso. Tu disseste e está certo… a taça é onde se leva 

aquilo que não se pode perder. 

 

Qual a relação da obra com o seu título? 

 

Nenhuma. São coisas completamente diferentes. O título e a obra não têm qualquer 

ligação directa, mas têm todas as ligações indirectas. É como a tal história de não 

sermos só feitos de carne, mas de tudo o resto. A relação do título com a obra é esse 

“tudo o resto”… 
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Na maior parte dos desenhos introduz manchas feitas com medicamentos; o papel dos 

medicamentos terá que ver com uma noção de cura? 

 

Se calhar, inconscientemente, sim. Começei a fazer desenhos com medicamentos talvez 

quando entrei para as Belas-artes, quando tinha 18 anos e, como disse, eu não acredito 

em Academias, nem em escolas de arte. Acho que foi uma reacção inconsciente a não 

utilizar materiais de belas-artes. Nunca gostei de ir a lojas de arte. Eu gosto de 

farmácias e casas de ferragens. A primeira reacção terá sido inconsciente… num 

ambiente académico, em que é suposto usar guaches e aguarelas de marca, tive uma 

reacção completamente inconsciente de usar tudo o resto, e tudo o resto era 

medicamentos e produtos que não fazem parte do mundo das belas-artes. 

 

Não há na sua obra uma qualquer salvação espiritual do Homem que o reconduz à 

Beleza? 

 

A mim interessa-me saber onde está a salvação. A salvação pode estar lá em cima 

como cá em baixo. Isso interessa-me investigar... A salvação de certeza que é a Beleza, 

mas que beleza é a beleza? Por exemplo, os filmes do Pedro Costa são acerca da 

beleza, mas não são acerca do Olimpo. Interessa-me investigar se a beleza está no chão 

ou está no céu. 

 

A espiritualidade na sua obra vai desaguar nalguma divindade? Ou tudo começa e acaba 

no Homem? 

 

Eu acho que é muito claro que foram os deuses que criaram os homens, mas também 

foram os homens que criaram os deuses, portanto, deus criou o homem e o homem 

criou o deus. 

 

A arte é o seu único deus, um deus pessoal? 

 

Sim. Não sei se ainda acredito em deuses pessoais. Mas sim, é o meu único deus, no 

fundo, é o meu único culto. 
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Ultrapassando o objecto e depois da experiência estética… 

 

Há que ultrapassar o objecto e negá-lo… 

 

Há, de facto, depois das esculturas uma salvação do espectador, ou são despertadores 

de uma Beleza que nos ajuda a suportar este mundo? Tudo se consome na Beleza, ou há 

mais algum passo? 

 

Algumas obras de arte são apenas catalisadores de beleza, de pensamento, de memória, 

de consciência. E é isso que me interessa nas obras de arte quando elas são 

catalisadores dessa consciência do mundo. Isso é muito pouco e é muito… 

 

Se não há matéria, não há corpo; se não há matéria, também não há tempo, porque o 

tempo é da matéria… O que prevalece na sua obra é o espírito? Uma obra do espírito 

para o espírito? 

 

Deveria ser. Não sei se consigo. É uma tentativa. 

 

A chama que vem do passado que continua a transportar e a manter acesa é a mesma 

que transportava Riemenschneider, Novalis, Hölderlin, Rilke, Nietzsche, Tarkovsky e 

todos esses autores que tanto cita? 

 

Espero que sim. 

 

Que sopro é esse que constantemente persegue? 

 

É o sopro de uma memória, de uma impermanência e inexistência do tempo. Essa tal 

capacidade catalisadora da consciência que nas obras de arte, pelo menos para mim, 

atravessa os tempos nas mãos desses criadores que foram capazes de encontrar de 

maneira justa, certa e eficaz – há uma certa eficácia também – de transmitir essa 

chama. 
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Podemos falar dessa chama como uma verdade absoluta? Afinal, todos estes autores 

acreditavam em Deus; Rilke, por exemplo, através da poesia, falava com Deus. No 

entanto, junto destas referências está Nietzsche, o filósofo que afirmou que Deus 

morreu… 

 

Eu acho que acreditar em Deus é um detalhe, porque não é uma questão, nem um 

assunto. Nesse sentido é que digo que a arte é o meu único deus. Acreditar em deus, 

para mim, it’s not the issue, não é essa a questão. Há pessoas que acreditam, há 

pessoas que não acreditam, há pessoas que dizem que acreditam e não acreditam, e há 

pessoas que dizem que não acreditam e acreditam. É um detalhe. Nietzsche só podia ter 

escrito o Anti-Cristo, por acreditar no Cristo. É o tal Sim e Não que não se podem 

separar. Não valorizo muito a questão de acreditar ou não em Deus, nem a existência 

ou não existência de Deus. Essa questão não existe. É um detalhe. Ainda ontem fui 

pendurar uma escultura permanente numa igreja na ilha de Santa Luzia – igreja da 

Ordem Militar dos Cavaleiros de Malta – e ela ganhou uma nova dimensão, e ganhou, 

para quem assim a vir, uma relação com esse deus. Mas quando não estava ali, tinha 

outra relação se calhar com outro deus. O Rilke e o Nietzsche se calhar acreditavam 

em Deus, cada um à sua maneira… nunca se deve valorizar muito o que os artistas 

dizem… 

 

Continua sem conseguir ter em casa uma escultura sua? Será por causa da gravidade e 

do peso que a sua obra carrega? Além da leveza, as suas esculturas não têm igualmente 

a consciência da dor, do mal e do horror da existência… Têm essa ambiguidade de 

quererem fazer o bem, através da apresentação do mal? 

 

É possível. 

 

Na entrevista que fez para a revista Kapa, em 1992, parece seguramente afirmar que não 

quer viver com as suas esculturas, que as suas esculturas são mesmo para os outros… 

 

Mas isso continua. O que uma pessoa diz com 26 anos não é o mesmo que uma pessoa 

diz com 47 anos. É preciso situar-se no tempo. O que uma pessoa diz e pensa, e a 

experiência da vida que uma pessoa tem com 26 anos não se compara com o que 
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acontece quando uma pessoa tem 47 anos. Agora a permanência de algumas coisas 

existe… A apresentação do mal… já não vejo isso dessa maneira; provavelmente via na 

altura, agora tenho outra relação com a apresentação do mal. Já não é um tema. Se 

calhar na altura era e agora já não é, porque a vida evoluiu, levou-me para outros 

caminhos, como te vai levar a ti. Não consigo viver com uma escultura minha, porque 

não. Não consigo… 

 

Só ficámos a saber que o nome Chafes é um pseudónimo, numa entrevista ao Escultor 

Jorge Vieira. Novalis é um renascimento individual e um nome que representa, 

eventualmente, um paradigmático antepassado. Tal como Novalis, Rui Chafes é um 

nome com o qual decidiu renascer para o mundo? 

 

Eu acho que é duas coisas, como todos os pseudónimos. É uma presença no mundo 

concreto e é uma separação entre a existência do dia-a-dia e a existência dessa oficina 

no Olimpo, uma oficina toda suja. Um pouco como o Fernando Pessoa, que era o 

mestre dos heterónimos. Fernando Pessoa renasceu para o mundo não com um, mas 

com vários heterónimos; todos, menos ele próprio. E é essa recusa de misturar as duas 

existências que, para mim, é essencial. A Arte é Arte, tudo o resto é tudo o resto… 

 

A palavra alemã schaffen, tem alguma relação com o nome Chafes? 

 

Talvez. 

 

A separação do homem e o artista parece ser uma ideia fundamental no seu trabalho… 

 

Absolutamente. Não quero misturas. 

 

A morte não existe para o artista, mas existe para o homem? 

 

Acho que sim. Como dizia o Novalis, o Mundo é o pedestal do artista. 

 

Costuma-se pensar que a sua obra tem a morte como tema principal. Faz todo o sentido, 

se pensarmos a morte não como um fim, mas como uma passagem ou um início… 
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A morte como uma passagem; não é um início, nem é um fim, é uma passagem, sem 

qualquer dúvida. Se o meu trabalho tem que ver com a morte, essa é uma opinião das 

pessoas, são um bocado impressionáveis. 

 

A questão da morte verifica-se na morte do objecto por parte do artista, mas não há uma 

qualquer capacidade no espectador válido de saber morrer? Nesse sentido de 

passagem… 

 

É um movimento e uma passagem… 

 

Porque razão é a formiga o seu animal preferido? 

 

Quase todos os meus livros na ficha técnica têm uma formiga. Adoro formigas, acho 

que são animais lindos e maravilhosos. Um grande exemplo para a humanidade. 
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Uma pessoa que, aos 26 anos, é um escultor consagrado, expõe na Casa de Serralves, é escolhido para ir a 
Sevilha, enfim, é um nome – e que além disso traduz Novalis, escreve, desenha… o que é que lhe falta 
fazer? 
 
Tudo. Quero fazer coisas ainda mais interessantes. Se calhar não vou conseguir e vou acabar como 
tratador do Jardim Zoológico. 
 
Foi por isso que escolheu o Jardim Zoológico para fazermos esta entrevista? 
 
Não, escolhi apenas porque acho que é o único sítio onde se pode estar mesmo em paz. Por exemplo, 
aquelas corsas, que têm uns olhos muito femininos, com umas pestanas enormes, parecem mulherzinhas 
tímidas… e os outros animais, os leões, a rugir, gosto muito. Ser tratador do Jardim Zoológico é um 
sonho que eu tenho de pequeno. Deve ser um momento único dar um naco de carne, através de uma 
grade, a um leão esfomeado… 
 
Ainda pode vir a ser tratador, não é? 
 
Posso, mas esse tipo de trabalho dever ser muito mal pago. 
 
A arte é bem paga? 
 
Não, mas poderá vir a ser. A arte tem o preço que a pessoa lhe dá, não há arte cara nem barata. Se 
houver quem dê… 
 
É casado? 
 
Não. 
 
Tem filhos? 
 
Não. 
 
Não pensa nisso, em casar e ter filhos? 
 
Casar sim, mas não de qualquer maneira… 
 
Namora? 
 
Namoro. 
 
Muito? 
 
Tenho uma noiva. Há muitos anos. 
 
Começou a trabalhar muito cedo? 
 
Em termos de exposições e essa coisas, aos 18 anos. 
 
E antes disso, fazia esculturas em casa e esse género de coisas? 
 
Sim, acho que sim. Passei muito tempo fechado em casa, a desenhar, a fazer escultura, a trabalhar em 
pedra e em madeira, mesmo antes de ter entrado para Belas-Artes, mas calculo que seja assim com toda 
a gente que anda nas artes plásticas, trabalha-se muito antes de entrar em qualquer tipo de escola de 
arte. À parte isso, acho que a minha vida foi normal. 
 
Lembra-se dos pintores e dos escultores que o marcaram nessa fase? 
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Tive sempre uma relação muito forte com a escultura gótica, e ainda tenho. Costumo dizer, e acredito 
mesmo, que o último escultor que me interessa é um alemão, do século XVI, que é o Tilman 
Riemenschneider. Para mim é o último que existiu. 
 
Foi o último a que reconheceu valor? 
 
Sim. 
 
Não há alguma presunção da sua parte? 
 
Não tem a ver com presunção, tem a ver com o facto de ter trabalhado em relação ao qual vibro mesmo. 
A primeira vez que vi esculturas dele foi em livros de arte. Depois fui à Alemanha e uma das coisas que 
andei a fazer foi andar de igreijinha em igreijinha, a ver todos os altares e esculturas que há desse 
homem. E a primeira vez que vi uma dessas obras ao vivo senti uma… é mesmo uma emoção muito forte. 
 
Isso foi há quanto tempo? 
 
Foi há 3 ou 4 anos. Tenho voltado a ver a obra desse escultor, visito o Museu de Munique, que tem uma 
boa colecção dele. Tem realmente esculturas fantásticas e o que quero fazer tem muito a ver com ele. 
 
Mas não foi por essa via que começou, eu lembro-me de uma das suas primeiras exposições, no espaço 
Poligrupo, que era uma grande armação de madeira forrada a plástico… 
 
Bom, eu acho que as coisas começaram por ser uma obsessão, uma necessidade de mostrar força. 
 
Acha que as pessoas que iam ao espaço Poligrupo e viam uma enorme estrutura, com um nome 
compridíssimo (“Amo-te: o teu cabelo murcha na minha mão, entre este mundo e o outro não tenham 
nem um pensamento a mais”), percebiam o que estavam a ver? 
 
Eu não posso preocupar-me com isso, se as pessoas percebem ou não percebem. A arte é para elites. 
 
O quê? 
 
A arte é para elites, deixou de ser para os pobres de espírito… 
 
Não percebo porquê, porque é que não pode ser para os ricos de espírito, os pobres de espírito, para 
todos… 
 
Porque a linguagem tornou-se tão especificada, tão rigorosa e tão contextualizada em parâmetros 
estéticos, que é difícil a um artista expor um objecto para uma multidão de incultos. Estamos a falar de 
uma área cuja gramática e o alfabeto são específicos. Neste século, isso acentuou-se, por exemplo, na 
dicotomia entre Marcel Duchamp e Mondrian. A partir do urinol de Marcel ou das pinturas de 
Mondrian, todos os códigos foram alterados, ou seja, as mensagens deixaram de ter a ver com a 
sociologia ou a etnologia ou com a psicologia, e começaram a ter a ver com as linguagens do humano e 
do estático. Nunca mais a arte poderá ser um discurso para multidões. 
 
Fiquei na mesma. Quando se fala de elites não significa necessariamente que o oposto seja multidões. 
Qualquer pessoa pode ver e perceber um quadro da Paula Rego, ou da Vieira da Silva, ou uma escultura 
do Cutileiro… 
 
Por acaso não sei se qualquer pessoa percebe. A questão do perceber é muito complexa, uma pessoa 
pode apreender uma linguagem plástica, um objecto que está a ver, mas isso não quer dizer que esteja a 
funcionar no mesmo código do artista. 
 
Quando trabalha, pensa numa elite determinada? 
 
Eu não trabalho a pensar numa elite, eu trabalho a pensar no que estou a fazer… 
 
Sim, mas pelos vistos destina o seu trabalho a um público específico… 
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Sim, mas esse público não é tipificado em termos sociológicos. Para mim, uma elite é um grupo restrito 
de pessoas, mas não limitado por estratos sociológicos ou sociais. Dentro da mesma elite pode estar um 
médico e um sapateiro… 
 
Qual é então o conceito de “pobre de espírito”? 
 
O conceito,vá lá, é o conceito um pouco exagerado das pessoas que não estão… Que não têm formação 
que as leve a compreender as linguagens plásticas mais especializadas. 
 
Essa formação não é necessariamente educacional, estilo “o gosto pela arte”, “crescer a ver pintura”, 
etc… 
 
Pode ser um crescer a ver, mas sempre a partir do momento em que a pessoa quer mesmo ver… 
 
Então é uma questão de sensibilidade? 
 
Por um lado é sensibilidade – por outro lado, a partir do momento em que a pessoa começa a conhecer 
os sistemas criativos, é o aperfeiçoamento, o afinar da informação. É impossível, hoje em dia, trabalhar 
em qualquer área da cultura sem a consciência exacta do universo em que se está. E o mesmo é válido 
para quem vê. 
 
Isso não é aplicável a tudo. No cinema, por exemplo, há filmes de elite como há filmes de massas… 
 
Mas esse cinema de massas é, regra geral, bastante fraco. 
 
E a arte que não é considerada de elite também é? 
 
Também. Claro que isso não é simplista: é fácil considerar que este objecto é de elite ou não; para uns é 
bom, para outros não, é claro. Para muita gente o José de Guimarães é de elite, não é? Nunca há valores 
absolutos em termos de arte. Há diferentes grupos de pessoas com diferentes convições. 
 
No seu caso, quem é que gosta que veja o seu trabalho? 
 
Há imensa gente que tem acompanhado o meu trabalho e cuja formação cultural e, se calhar, a natureza 
ética e estética próprias se completam, ou identificam, com o que eu faço. São de certeza pessoas para 
quem aquilo não é um mal-entendido. Eu lembro-me perfeitamente de, quando fiz aquelas águias de 
ferro, ter havido quem quisesse comprar aquilo para oferecer a uma pessoa que era do Benfica e gostava 
muito de águias… 
 
Acho óptimo. As pessoas não são livres de entender a obra de arte como querem, não podem identificar 
as suas águias com o Benfica? Eu acho que isso faz parte da relação entre a obra e a liberdade de quem 
vê… 
 
Eu considero uma catástrofe. 
 
Porquê? O objectivo da arte não é a liberdade do espectador olhar para a obra e entender rigorosamente o 
que quer, à luz dos seus conhecimentos, da sua sensibilidade? 
 
Eu acho que não. Estamos outra vez no domínio da especificidade: a arte moderna trabalha com 
referentes muito específicos, e se eu fizer uma águia e a apresentar num determinado contexto e chegar 
lá alguém que se lembre do Benfica e do seu símbolo, não considero uma ofensa mas tenho pena que 
haja um mal-entendido. Como ainda por cima não posso proibir as pessoas que gostam do Benfica de 
entrar numa exposição onde estou a expor águias. Tenho pena que eles entrem, se efectivamente existe 
um divórcio entre o público e o artista. 
 
E esse divórcio é incontrolável… 
 
Absolutamente… 
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A não ser que o artista exponha em casa e mostre aos amigos… 
 
Pois, mas se calhar os riscos têm mesmo de ser corridos. As coisas fazem-se só para algumas pessoas, 
para a tal elite, que não tem um sentido de classe, mas é uma elite que acontece, naturalmente. 
 
Quando começou a expor já pensava assim? Nunca teve a tentação de querer que a sua obra fosse vista 
pelo maior número possível de pessoas? 
 
Quando começei pensava o mesmo, com outras palavras e outras ideias. Mas tive sorte, porque começei 
por expor numa Galeria – a Léo – que tinha já um público restrito, até em termos numéricos. 
 
E nessa altura também já pensava que “o Homem é um erro”, e que “o vazio é absoluto e só poderá ser 
preenchido com a verdade, a identidade, a consciência do nada e do próprio vazio”? 
 
Sim, provavelmente com outras palavras. Aliás, acho que está bem explicado na entrevista que dei à 
Phala. 
 
Eu sei, mas quero que me explique melhor. Aliás, é o eterno problema da arte em Portugal: não se 
percebe nada do que se escreve e do que se diz… 
 
Quer dizer que é incompreensível? 
 
Sim, é um diálogo interior entre artistas e críticos e jornalistas e especialistas, um diálogo que só vocês 
entendem… 
 
Acho que é uma posição agressiva, quase agressiva… 
 
Vamos ver um exemplo, tirado dessa sua entrevista: “Não acredito na existência dos objectos, estes 
objectos são discurso de ausência e deslocação, é isso que me mede o rigor: um objecto é a especialização 
da fuga nos seus diversos níveis. A distância entre matéria e um nome, a nossa percepção e o estado real 
do objecto testemunha uma fuga do objecto: deixa de ser para querer ser, distância angustiante entre a 
matéria de nomeações, a minha é uma ideia de esperança, não há objecto, há a todos os níveis a esperança 
do objecto”… 
 
Pois… 
 
Então? Eu não sei o que isto quer dizer, não percebo, faz-me lembrar os textos do Pinharanda, de 
Alexandre Melo, de todos os críticos de arte… 
 
Vamos lá a ver uma coisa: o objecto, para mim, o objecto artístico é apenas uma demonstração, uma 
possibilidade. Ele não existe… 

 
Mas ele existe… 

 
Não, ele pode ser substituído. O objecto é apenas um resquício, um lixo, uma sujidade – e com ele só 
existe a demonstração, a possibilidade de um modo de ideias. Se não fosse aquele objecto poderia 
eventualmente ser outro. O objecto, um dia, desaparece, ou porque enferruja ou porque há um incêndio 
que o destrói, e o que fica é a demonstração daquele modo de pensamento. Isso é, para mim, a ideia da 
criação dos objectos – ele não constitui nenhum fetiche nem nenhuma entidade absoluta: é apenas uma 
possibilidade. O que prevalece é a ideia – e para demonstrar esta ideia é preciso todo o rigor, toda a 
noção de verdade relacionada com a noção de beleza, e o que é verdadeiro é belo. 

 
Essa teoria toda – que para mim é apenas teoria, na medida em que a arte é comercial… – não contraria 
justamente a lógica do negócio nesta arte? 

 
Por um lado contraria, mas por outro é uma espécie de armadilha dentro do próprio sistema artístico. 
Quando eu fazia as primeiras instalações, que eram invendáveis, uma das minhas ideias, se quiser, 
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guerrilheiras, era precisamente destruir a ideia de consumo de objectos. Hoje, isso já não me interessa, 
inclusivamente passei a trabalhar em ferro, e não se podem fazer objectos efémeros em ferro. 
 
Porque é que lhe interessa agora o ferro, o que é que viu nele? 
 
O que me interessa é precisamente o trabalho com o fogo, de criar mesmo objectos. É uma escolha de 
caligrafia, também. A mim não me interessam pesquisas de materiais, experimentar madeiras, isso não 
me interessa… já passei por isso. 
 
Pois passou… 
 
… as pessoas passam, não é? Isto é como escrever com uma caneta sempre da mesma cor: eu quero que 
as pessoas vejam o texto e não a cor da tinta com que é escrito. Só as ideias interessam, a tinta e a cor 
não. Entre outras, foi por essa razão que eu deixei de fazer objectos efémeros enormes. Como é lógico, 
mais tarde ou mais cedo até esses objectos se integram no mercado, e a partir daí não tenho nada a ver 
com eles. Infelizmente, os canais de distribuição na arte estão divididos em sectores: há as pessoas que 
produzem trabalhos, há as pessoas que os vendem, há as pessoas que têm de ir a jantares para 
conhecerem os coleccionadores, e há pessoas que não têm nada a ver com isso e ficam em casa a 
trabalhar, não é? 
 
Já lá iremos. De qualquer maneira, nesse período em que você fazia as grandes instalações, tinha de as 
construir dentro do espaço onde iam ser expostas, não era? 
 
Era. E depois eram destruídas. 
 
Tem restos dessas obras? 
 
Não, nada. Tenho fotografias. Tenho fotografias da montagem, da desmontagem, há videos e pronto! 
 
E gosta de olhar para esses objectos, ou não? 
 
Eu não gosto de olhar para as minhas coisas. Eu não tenho nada meu nas paredes em casa, não gosto, 
era incapaz de viver num quarto com uma escultura minha ao lado, era incapaz, aquilo é uma coisa 
horrorosa, sei lá, é mesmo para os outros. 
 
Acha uma coisa horrorosa?! 
 
Eu não conseguia viver ali, acho que me sentia muito mal disposto com aquilo. 
 
Mas gosta do que faz, na altura em que faz? 
 
Na altura e no geral, por definição, gosto daquilo que faço… Posso estar mais ou menos satisfeito com 
uma coisa que tenha acabado de fazer, normalmente demora muito tempo até… quando faço a escultura 
penso que nem sequer fui eu que a fiz, normalmente demoro umas semanas até eu gostar da escultura 
que fiz. 
 
Porque é que não era capaz de conviver com uma escultura sua em casa? 
 
Que horror! Não, não consigo. Isto é uma redundância, para má onda já basta eu e o meu espelho. 

 
Má onda? 
 
Não é má onda, mas aquilo é uma coisa um bocado pesada e não me interessa estar a viver com uma 
coisa pesada. 
 
Essa redundância é boa, acha que a obra é a pessoa para lá da ideia? 
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Bom, a obra é a pessoa separada da vida, eu acho que a diferença entre a obra e a pessoa é que a obra 
tem o privilégio de querer estar separada da vida, a obra é uma linguagem, é uma gramática, e a pessoa, 
coitada, tem que viver neste lixo, e a obra não tem que viver neste lixo. 

 
Qual lixo? 

 
O mundo, no geral. 
 
Utiliza muito a palavra lixo, sujidade… 
  
Então não é? Olhe para isto, tudo sujo… 
 
Foi por isso que foi para a Alemanha? 
 
Em parte. 
 
O que é que o levou a ir para a Alemanha? 
 
Primeiro, o interesse pela cultura alemã. Por outro lado, interessou-me imenso falar uma língua 
estrangeira, porque quando se fala outra língua, que não a nossa, utilizam-se menos palavras, aprende-
se a dizer o essencial e utilizam-se só as palavras necessárias. Eu sabia pouco alemão e, aprendendo o 
fundamental, jamais sobrecarregaria o discurso. De certa forma, quando se fala uma língua estrangeira 
é-se mais cristalino, mais claro, mais conciso. Isso é um óptimo exercício… 
 
Até de estrutura e organização. É organizado, à maneira alemã? 
 
As pessoas dizem que sim. 
 
Portanto, no que respeita à Alemanha, foi um fascínio cultural que o levou… 
 
…E também um sonho de geografia. Estive lá dois anos e depois cheguei à conclusão que não precisava 
de lá estar porque a Alemanha estava dentro de mim. Para se estar num país não é necessário estar lá 
fisicamente. 

 
O que é que fazia lá? 

 
Ia às aulas, falava, lia, discutia, desenhava e traduzi o livro de Novalis. 
 
Como é que vivia em termos económicos? 
 
Dinheiro há sempre. 
 
Há sempre? É rico? 
 
Não, mas dinheiro… tive uma bolsa no 1º ano e no 2º ano não tive bolsa nenhuma e olhe, vendia 
esculturas e essas coisas assim. 
 
E vende bem? Gosta de vender? 
 
Não sou eu que vendo, são as galerias. 
 
Mas gosta de saber que as coisas se estão a vender, independentemente de precisar de dinheiro? 
 
Gosto. 

 
Gosta de saber que há casas aqui em Sete Rios que têm as suas esculturas, por exemplo? 
 
Isso é muito estranho porque o autor não pode controlar as pessoas a quem vende, mais vale às vezes 
nem pensar nisso. Há pessoas a quem se vende que são pessoas muito interessadas e às vezes nem sequer 
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têm dinheiro, mais vale oferecer ou então, sei lá… e depois há pessoas, que felizmente não conheço, que 
querem comprar um nome ou querem fazer um investimento ou outro tipo de coisas. É evidente que eu 
gosto de vender às primeiras e, quanto às segundas, prefiro nem pensar no caso. 

 
Em termos públicos, você apareceu no final de um presumível boom da arte portuguesa, de novos artistas, 
dos pós-modernos. Essa ideia de revolução, de boom, faz algum sentido? Existiu mesmo? 
 
Em termos comerciais, penso que se vendeu muita porcaria a preços baixíssimos e houve muita gente que 
encheu os bolsos à conta disso. Acredito, por isso, que muitas pessoas deixem hoje de comprar porque já 
têm a casa cheia de porcarias e não querem ter mais porcarias na sala. Quanto à parte artística, não 
havia circulação de objectos artísticos, isto era uma desgraça, uma catástrofe em termos culturais. O 
facto de aparecerem pessoas novas, sem complexos por serem portugueses, sem complexos de 
inferioridade por estarem na cauda da Europa, gente que se afirmou com toda a arrogância, isso acho 
muito saudável. Não foi uma porta a abrir, foi o ranger da porta a abrir. Foi apenas, e em muitos casos, 
o barulho da porta a abrir, mas isso é que é importante… 
 
As pessoas mais lúcidas falam hoje em bluff, em grande barrete, dizem que a maioria dos novos artistas se 
limita a copiar descaradamente os estrangeiros… 

 
Todas as pessoas que copiam, e que são grandes barretes, deviam ser enforcadas, no Campo Grande. 

 
Enforcadas mesmo? 

 
Sim, que é para não copiarem nem enfiarem mais barretes. Só há uma distinção, que é para os que 
copiam e enganam mas são espertos e gozam. Esses têm graça, podiam ficar cá. 

 
Agora tem trabalhos na Casa de Serralves juntamente com uma série de outros artistas contemporâneos. 
Sente-se integrado no meio daquele grupo que foi escolhido? 

 
Acho que a exposição está muito bonita, em termos de montagem, e alguns dos artistas da exposição são 
mesmo pessoas cujo trabalho é importante para mim. Em termos de geração, não posso dizer que esteja 
integrado porque aquela exposição, tirando o João Sarmento e eu, é feita com os nomes desse tal, boom, 
ou alguns dos nomes. O Julião Sarmento é um bocado mais velho e eu sou um bocado mais novo, mas 
acho que isso também são… o que é que é uma diferença de seis anos ou dez anos? Quer dizer, dez anos 
em vinte séculos não é nada. 
 
Pensa nesses termos? 

 
Ah claro! Eu nunca penso… para mim dez minutos de diferença, dez minutos é igual a dez anos e dez 
anos é igual a cem anos. É sempre tudo igual, é sempre a mesma coisa, o facto de agora ser dez anos 
mais novo do que muitos dos artistas que estão naquela exposição não quer dizer que daqui a uns séculos 
não tenhamos precisamente a mesma idade. 

 
Acha que daqui a um século alguém vai falar daquelas dez figuras? 

 
Bom, se a Terra não explodir, se acabarem com sprays e essas coisas que toda a gente sabe, é provável 
que não. Por uma razão muito simples: mais do que noutros séculos, este século XX vive de uma enorme 
explosão, de uma grande dispersão de valores, e é perfeitamente natural que só os grandes nomes 
sobrevivam aos séculos. Para mim, o artista deste século é mesmo o Andy Warhol – não tenho nada a ver 
com o trabalho dele, mas acho que foi o único a conseguir reunir tudo o que marca o tempo: ele reuniu o 
sexo, a morte, a violência, a publicidade, a imagem uniformizada, tudo o que é este século. Toda a gente 
ou quase toda a gente pode ser artista e a verdade é que as obras de arte hoje são feitas para serem 
difundidas pelos canais de comunicação. Acho isso negativo, mas é verdade, agora é tudo fotogénico, é 
tudo feito para ser impresso nas revistas de arte – e vencem os maiores, claro. Não podemos ter a 
ambição de se falar destes dez artistas que estão em Serralves daqui a cem anos… 
 
Como é que uma pessoa que diz ter a Alemanha dentro de si consegue viver em Portugal? 
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Olhe, o meu desejo é que caia agora aqui um nevão. Um das coisas que mais me faz sofrer é, todas as 
manhãs, olhar pela janela e não haver neve. Faz muita falta, é difícil viver sem a neve, o Jardim 
Zoológico todo branco… É uma pureza, uma frieza, o ar torna-se gelado, as narinas doem, a garganta 
doi, e isso é uma condição para viver. Tudo o resto é a desorganização, a sujidade, a mentalidade 
mesquinha das pessoas. É uma qualidade portuguesa, a mesquinhez das pessoas – e eu não estou a 
excluir-me, atenção – aquela coisa de se ligar importância ao que não é importante. Os portugueses 
acham mais importante estacionarem o carro num sítio proíbido, ou terem a glória de passar um sinal 
vermelho, enfim, infrigirem pequenas regras, em vez de infringirem as grandes, de mudar as grandes 
regras. Prefiro às vezes nem pensar nisso, há muitas coisas que me chocam. De cada vez que vinha da 
Alemanha custava-me muito enfrentar os portugueses, a vida das cidades… 
 
Já disse várias vezes, ao longo desta conversa, “prefiro nem pensar nisso”. É uma forma de resolver o seu 
problema? 
  
Ah! Pois! Senão, coitado de mim, andava com a cabeça avariada. Eu prefiro retirar-me do mundo 
quotidiano, porque há muitas coisas sobre as quais é melhor nem sequer preocupar-me… 
 
Gosta de ser considerado marginal em relação ao seu meio? 
 
Não sei. 
 
Essa é a ideia com que fiquei depois de ver uma gravação de um depoimento seu a um programa de 
televisão, justamente a propósito da exposição de Serralves. Dava a ideia de não ter nada a ver com 
aquilo, tipo: “Pronto, convidaram-me e eu venho, não me sinto mal aqui no meio desta gente mas não 
tenho nada a ver com isto, não faço instalações com pneus e botas velhas”. 
 
Há muitas coias que eu não gosto e que me provocam urticária, só por pensar nelas. Marginais são mais 
as pessoas que não me vêem em lado nenhum, porque não sou outsider com os meus amigos. Agora, é 
verdade que há sítios onde nunca porei o pé nem me interessa. E há pessoas com quem é raro falar, 
porque não têm interesse. 

 
A verdade, no entanto, é que eu verifico que você não está isolado nem à margem do sistema: as mesmas 
pessoas que elogiam a sua obra nos jornais são depois as que ganham dinheiro seleccionando-o para as 
exposições que organizam. Por exemplo, o João Pinharanda, o Alexandre Melo. No caso deste é mais 
grave, porque ele não só escreve nos jornais sobre si como depois é convidado a organizar a exposição de 
Serralves, aceita, e promove a sua escolha num programa de televisão que ele próprio faz… acho que é 
uma promiscuidade total… 

 
Isso não é tão complicado assim. Em relação à organização de exposições, há outras pessoas a 
organizar outras exposições com outro artistas, não é só o Alexandre Melo, e é perfeitamente natural que 
assim seja. Há muitas exposições para as quais não me convidam, portanto o Alexandre Melo e o João 
Pinharanda, ou quem quer que seja que organize as exposições onde eu estou, não são as únicas pessoas 
em Portugal que organizam, e ainda bem! É muito saudável que existam pessoas que pensam de maneira 
diferente e é muito saudável que não gostem umas das outras, que tenham ideias estéticas e conceituais 
completamente diferentes. Isso é a única coisa boa que pode acontecer a um país. Em relação a escrever 
sobre os artistas e depois organizar as exposições em que eles entram parece-me que é uma coisa 
coerente. 

 
Não há promiscuidade? 

 
Promiscuidade em que sentido? 
 
No sentido em que os dois lados, quem mostra e quem escreve sobre quem mostra, se fundem numa só 
pessoa? 
 
Não. Se há um crítico que gosta do artista A e B e não gosta do artista C e D, porque não gosta do 
trabalho deles e acredita no trabalho dos primeiros, não tem lógica nenhuma que quando pedem que 
escolha artistas para uma galeria ele vá mostrar os artistas C e D ou sequer misturá-los. O que tem 
lógica é aquele que sempre defendeu o trabalho dos artistas que aprecia, quando lhe pedem para 
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organizar uma exposição, seja precisamente esses artistas que escolhe. Não me parece promiscuidade 
nenhuma. 
 
É um terrível conceito de panelinha… 
 
Não é panelinha, porque existem outras panelinhas. As pessoas gostam muito de ver panelinhas em todo 
o lado… quando não são incluídas num projecto têm logo a tendência de soltar a mesquinhice 
portuguesa, para se sentirem por um lado excluídas, e por outro lado insultarem logo o projecto todo, 
dizendo que aquilo é uma panelinha. Esquecem-se que há várias panelinhas, há as panelinhas mais 
foleiras, há as panelinhas do Casino do Estoril… Há todo o tipo de panelinhas e lobbies, e é muito triste 
quando as pessoas começam a ver tudo em termos de lobbies e ensaiam que tudo, na cultura, se passa 
como “eu tenho um lobby maior que o teu e tu tens um lobby mais pequeno que o meu”. Há exposições 
para as quais eu nunca fui convidado e nunca seria porque precisamente os organizadores da exposição 
não gostam do meu trabalho. 
 
São de outra panelinha? 
 
São de outra panelinha. 
 
E a sua panelinha? 
 
Eu não sou de panelinha nenhuma. 
 
Então? Não percebo. 
  
Lá está, não é uma questão de panelinha, é que há várias facções e acho perfeitamente saudável e 
positivo que o organizador de exposições de uma determinada facção não convide outra. É coerente, é 
lógico. Agora, o que acho muito perigoso é que as pessoas comparem o tamanho da sua panelinha, ou o 
tamanho do seu lobby com os outros, porque isso é que é a tal mesquinhice, “eu não fui convidado para 
aquela exposição portanto não estou naquela panelinha, e a minha panelinha, logo por azar, é um 
bocadinho mais pequena que a panelinha do outro”, quer dizer… 
 
Há uma que é a grande panela, toda a gente reconhece, que é a do Expresso. Sabe-se que faz e desfaz 
artistas porque tem força para isso, é credível aos olhos de quem compra arte… 
 
Eu não sei se isso é verdade. Acho que isso é um bocado uma imagem feita. Primeiro, o Expresso não é o 
único jornal que existe, existem vários jornais e revistas, a questão da força não se mede em tamanho, 
não é questão de tiragens… 
  
Mas se o Expresso fala do trabalho de um artista é provável que esse artista vá vender muito mais do que 
qualquer outro, que apareça noutro jornal… 
 
Eu acredito que os artistas que vendem mais nunca tenham tido a mínima referência, nem positiva nem 
negativa, no Expresso. 
 
Porque pertencem ao demónio popular da arte, são como o Marco Paulo… 
 
Não é a questão do popular, a questão do vender não é tão simples. Não conheço ninguém que tenha 
vendido mais por ter saído uma coisa no Expresso, não, sinceramente não conheço. 
 
Então a panelinha do Expresso não existe? 
 
Eu não sei se existe, mas acho que é uma imagem feita que as pessoas têm, e gostam muito de fazer 
conversa em relação a imagens feitas. É mais fácil manejar com imagens feitas do que tentar ver mesmo 
o problema. Vamos chamar ao Independente uma panelinha, vamos chamar ao Expresso uma panelinha, 
vamos chamar ao Público uma panelinha e por aí fora, lá está, chegamos à mesma mesquinhice em 
comparar o tamanho do lobby de cada um. Olhe, a mim o que me interessa é que realmente as pessoas 
que têm responsabilidades, quer na criação artística quer na crítica da criação artística, mantenham as 
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suas posições coerentes e coesas até ao fim, que morram de pé, de preferência, e que utilizem 
argumentos dignos e correctos. 
 
E isso acontece em Portugal? 
 
Muitas vezes não. Acho perfeitamente positivo que haja diversas facções; o que eu acho absolutamente 
mesquinho é que se utilizem argumentos rascas para atacar uma outra facção. Isso não tem dignidade 
nenhuma. 
 
Um argumento rasca, na arte, é o quê? 
 
Por exemplo, quando os artistas se reúnem para ver como é que hão-de tomar o poder, parece-me que é 
um argumento rasca, quer dizer, o artista não se preocupa com essas coisas, em princípio… Quando se 
fazem reuniões ou quando se fazem opiniões críticas nos jornais ou quando críticos  ou artistas começam 
a querer saber, por exemplo, onde é que é utilizado o dinheiro para as compras do Estado, ou que o CCB 
utiliza… 
 
Tipo Frente da Cultura e esse género de coisas? 
 
Nem sei, nem sei os nomes. Sei é que isso é o mesmo que dizer “nós somos contra o Estado mas 
queremos saber como é que recebemos dinheiro do Estado”, não é? Ora isso parece-me que é uma 
preocupação completamente estúpida, porque esquece-se que há mais gente a comprar, há outras 
pessoas a comprar. Agora, querer tudo à mão cheia para tentar sacar números e ideias parece-me um 
bocado indigno. 
 
Vamos voltar onde estávamos, nos jornais e no jornalismo cultural. No seu caso e no caso das suas 
exposições, é frequente reconhecer-se naquilo que os críticos escrevem? 
 
É, nos textos do Alexandre Melo, do João Pinharanda, da Maria Filomena Molder, porque são textos que 
são sempre elaborados com conversas comigo… 
 
Eu não sei o que é que o Alexandre Melo quer dizer com “Ao nível da estrutura formal encontramos sob 
modalidades sucessivamente actualizadas uma combinação de formas circulares, esféricas, que 
constituem pólos centrípetos de estabilização e fechamento e formas pontiagudas, resultantes de 
projecções vectoriais e configurando dinâmicas de abertura. O balanço entre fechamento e abertura pode 
examinar-se através da sistematização de um mais vasto conjunto de operações de 
alargamento/estreitamento ou de extensão/flexão.” Pergunto: um leitor que esteja interessado em ver uma 
exposição sua e leia isto, vai ver? 
 
Vai. 
 
Quando o Alexandre Melo, ou outro crítico, escreve um texto sobre uma exposição presume-se que as 
pessoas sejam orientadas: é bom, vá ver, é uma merda, fique em casa, não acha? 
 
Acho, mas isso é claro nos textos deles. Lá está, acho difícil que alguém que esteja a ver um jogo de 
futebol na televisão e leia o Expresso se levante da cadeira para ir a uma exposição; é difícil. Acho que, 
se calhar, é mais fácil que alguém interessado em escultura ou que até, eventualmente, tenha seguido o 
meu percurso, seja sensível a esse discurso. 
 
Vai regularmente a exposições? Vê e acompanha o que se passa por cá ou não? 
 
Não sei, acho que é um bocado irregular. Gostava de ver mais, mas às vezes chateiam-me tanto as coisas 
que estou a ver que penso: nunca devia ter saído de casa para ver isto. Há aqui um grande perigo – aqui 
e em qualquer parte do mundo: com a tal difusão mediática das obras de arte, a maior parte das 
exposições são consideradas vistas por muita gente só por verem uma fotografia no jornal. Isso acontece 
muitas vezes, e é grave, porque indica que as obras estão a ser cada vez mais fotogénicas e que a 
fotografia quase está a substituir o objecto artístico. 
 
No seu caso, deixa que fotografem as suas obras? 
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Deixo pois, são imagens como outras quaisquer. Eu acho que é forçado a pessoa recusar-se a fotografar 
seja o que for, é uma atitude muito forçada. 
 
Mas quando vai a exposições, ainda que dessa forma irregular, vai em função de quê? Em função dos 
artigos do jornal? Em função dos nomes das pessoas que conhece? 
 
As duas coisas. Evidentemente que vou às exposições das pessoas que conheço e cujo trabalho sigo, 
porque acho interessante, mas também vou a exposições sobre as quais li um artigo que me tenha 
estimulado, quer seja didáctico ou hermético. Às vezes acontece que é mesmo estimulante, que a pessoa 
tem mesmo interesse em ver, quanto mais não seja pela negativa. Há coisas que se devem ver só para 
saber o que não se deve fazer. 
 
Então mas não são esses os tais que o irritam e que o chateiam? 
 
Pois sim, mas eu geralmente não vou. Isso é uma situação pontual que pode ser útil. Há, por exemplo, 
exposições que eu sei que devia ir só para saber o que é que não se faz mas, lá está, prefiro nem sequer 
pensar nisso. Então, nem saio de casa para não ver porcarias. São coisas feias, feíssimas, nem vale a 
pena dizer nomes porque as pessoas sabem quem são… 
 
Sabem? Eu não sei. 
 
Coisas feias são coisas que são más, que não são verdadeiras, que são mentirosas, que são mal feitas, 
que são mal acabadas, que são aldrabonas, que são encenadas, que são sugestivas… 
 
Aquele conceito, que existe também na música, de que nem sempre o que é bem feito é bom, nem sempre 
o que é mal feito é mau, existe ou não? 
  
Existe. 
 
Nem sempre o que tecnicamente é mal feito… 
 
Sim, evidentemente que existe. Por exemplo, o Cabrita Reis é um exemplo disso. O Cabrita Reis é uma 
pessoa cujo trabalho é muito bom, muito forte mas que, por sistema, prefere ter as esculturas mal 
acabadas, mal feitas e é uma opção que eu não partilho mas respeito. A escultura do Zé Pedro, do Zé 
Pedro Croft, é um bocado a mesma coisa, tem sempre uma linguagem muito colecta dos materiais. 
 
E o contrário, por exemplo, o Cutileiro. 
 
O Cutileiro teve a força de realizar o seu sonho, que é o que me interessa, ou seja, eu também não me 
inspiro na tradição portuguesa do sucídio; acho que as pessoas têm que ter força. Em Portugal é muito 
comum um artista chegar aos trinta anos e dar um tiro na cabeça, é uma tradição portuguesa de 
desistência. O Cutileiro é uma pessoa que teve o tal poder para realizar o seu sonho. 
 
O trabalho dele é bom? É bem feito? 
 
Foi muito importante na altura em que apareceu, não é? Evidentemente que tem imenso talento para 
trabalhar a pedra, para fazer escultura de objectos tridimensionais, mas é um trabalho que no estado em 
que está actualmente não me interessa. Ele foi importantíssimo, fez trabalhos muito importantes para o 
desenvolvimento da escultura em Portugal, mas não posso dizer que peixes, meninas e mar sejam 
trabalhos que me interessem, pronto. Respeito mas não é um trabalho que me interesse. E é bem feito. 
 
Um bom exemplo de um bluff, para ver se consigo entender. 
 
Nem vale a pena falar porque é estar a dar publicidade a bluffs. 
 
Já percebi que não gosta de falar de nomes de que não gosta ou que não respeita, pelo menos. 
 
Não, isso é estar a dar-lhes publicidade como artistas. 
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Você tem um contrato com uma galeria ou não? 
 
Eu não, não tenho contrato com ninguém. Sou muito livre. 
 
Mas faz questão nisso? 
 
Sim. 
 
Não é por falta de… 
 
Não, não quero ter contratos porque acho que não é uma situação muito lógica, isto não é nenhuma 
equipa de futebol nem eu sou futebolista. 
 
O facto de não estar ligado a uma galeria nunca lhe criou problemas? 
 
Há inclusivamente quem diga que não se consegue entrar no mercado da arte sem ter uma galeria por 
trás, aquela ideia da galeria como o manager do grupo pop. Eu diria que na maior parte dos casos dos 
pintores novos não está por trás, está por cima, mas é um facto perfeitamente compreensível. 
 
No seu caso nunca lhe criou problemas? 
 
Eu tive imensa sorte porque comecei com uma galeria – a Galeria Leo – cujo trabalho era muito 
sensível, muito retirado do poder económico, era uma galeria que tinha um trabalho muito sério. 
 
Sempre vendeu bem? 
 
Sempre vendi. 
 
E no tempo em que só fazia instalações que eram invendáveis? 
 
Então, tinha dificuldades de dinheiro. Bom, antes de fazer as instalações, vendi, primeiro ainda fiz 
esculturas em pedra e vendi e depois de começar a expor comecei logo a vender. Em casa tenho só uma 
escultura… 
 
Então afinal tem uma escultura em casa? 
 
Sim, mas debaixo da cama, enrolada num papel. 
 
Debaixo da cama, enrolada num papel? 
 
Num plástico, porque quis mesmo ficar com ela. 
 
Tem preocupações de imagem consigo? 
 
Pentear e tal? 
 
Sim. 
 
Isso toda a gente tem. 
 
Já da outra vez que o vi estava vestido de preto… 
 
O preto é uma cor muito bonita, mas não ando sempre vestido de preto. 
 
Mas usa sempre blusão de cabedal? 
 
Isso é porque ando de mota e se cair fico mais protegido. 
 
Porque é que anda de mota, não gosta de andar de carro? 
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Não, adormeço. Não gosto de carros… 
 
Que mota é que tem? 
 
Uma BMW 900. É um clássico dos anos setenta. 
 
É de propósito? 
 
É. 
 
É porque gosta daquela mota? 
 
Gosto daquela e gosto da 1000 e da BMW 1000 RS, que também é dos anos setenta. Eu gosto muito do 
motor boxer, daquelas BMW’s boxer, acho que é a ideia de perfeição. 
 
E vai e vem à Alemanha sempre de mota? 
 
Sim, já fui 4 ou 5 vezes. 
 
E continua a ir à Alemanha com regularidade, ou não? 
 
Eu agora estou em Portugal desde Agosto, portanto há dois meses. Mas irei lá, quer por razões de 
trabalho, quer por razões afectivas. 
 
Vamos agora falar um bocadinho na história dos Fragmentos. Quero que me explique a pretensão de ter 
desenhos ao lado de textos do Novalis. 
 
Pois, isso é um terreno perigoso, é um terreno… 
 
Teve sorte: ninguém disse “quem é este gajo para vir para aqui fazer desenhos ao lado…” 
 
Mas tinham esse direito, tinham esse direito. 
 
E? 
 
Lá está, eu só posso argumentar com o objecto em si… aquele livro não é um livro, aquele livro é uma 
escultura, e ponto final. 
 
Porque é que o livro é uma escultura? Essa parte também não percebo… 
 
Porque é traduzido por um escultor que não é tradutor. Traduzi Novalis como quem faz uma escultura, 
ou seja, durante um certo número de meses estive a fazer, a trabalhar num projecto que era a descrição 
de uma ideia, a ideia do pensamento de Novalis, com muitos fragmentos que eram acompanhados por 
imagens. 
 
E onde é que está a noção tridimensional da escultura? 
 
Bom, quando digo escultura é uma classificação, uma simplificação, para mim uma escultura pode ser 
um filme, uma escultura pode ser um livro, um vídeo, uma escultura é… vá lá, essa tal demonstração, que 
neste caso é plástica, de um modo de pensamento. 
 
É ambicioso? 
 
Em termos estéticos sim. Só me interessa fazer coisas que tenham uma ambição, gosto muito das coisas 
ridículas e gosto das coisas patéticas e gosto muito das coisas exageradas. Não tenho medo, pelo 
contrário. 
 
Gosta de expor? 
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Não, não é de me expor a mim; o trabalho que eu faço, aceito que tenha de ser exposto, não é? Se tem 
que ser exposto, tem que ser exposto, portanto, não me vou pôr com hipocrisias. 
 
Aceita ou gosta de ser exposto? 
 
Gosto a partir do momento que sei que é um trabalho visual, não digo “tenho que expor mas o que eu 
gostava era de não expor”; isso é uma hipocrisia, a maior parte das pessoas que dizem isso são 
hipócritas. 
 
De quem é agora aquele livro? De Novalis? É um livro de Novalis e Rui Chafes? É um livro de Rui 
Chafes para o Novalis? 
 
É um livro de Rui Chafes para Novalis, se bem que uma homenagem seja sempre pomposa e kitch. Mas é 
de certa maneira uma homenagem. 
 
Uma homenagem não é uma coisa pirosa… 
 
Eu acho que é. É pomposa, é estilo um baile dos bombeiros com discurso. 
 
Uma virtude que, pelos vistos, os Fragmentos de Novalis têm para si é a descrição exacta do mundo, 
ainda por cima através da poesia… 
 
Não é “ainda por cima”, é precisamente por ser poesia que é uma descrição exacta do mundo. Aliás 
Novalis diz que “quanto mais poético, mais verdadeiro”. Acredito precisamente que o mundo não tem 
nada a ver com este caixote de lixo cor de laranja que está aqui. Pronto, toda a gente sabe que existe a 
“real people” e o “real world” e o “real politics”, mas isso não é o mundo, isso é apenas a sujidade, o 
resquício daquilo que a pessoa vê. De maneira nenhuma me interessa envolver-me com isso. Eu prefiro 
passar ao lado e é nesse sentido que a poesia é a descrição exacta do mundo. 
 
Sente-se um privilegiado, por poder passar ao lado? 
 
A pessoa, em geral, tem os privilégios que merece, mais tarde ou mais cedo. Quanto ao privilégio de 
passar ao lado, é um privilégio que tem a ver com aquilo em que a pessoa acredita. Há pessoas que 
acreditam que não podem passar ao lado ou que não querem passar ao lado, e há pessoas que até 
acreditam que querem viver neste mundo que querem até fazer o seu trabalho artístico em relação a este 
mundo. Querem envolver-se com este erro, com esta queda. 
 
Com este erro? 
 
Sim, com o erro do mundo. 
 
E qual é o erro do mundo? 
 
É o mundo. 
 
É ele próprio? 
 
É, e o homem, o homem também é um erro. 
 
Como é que você vive o seu dia-a-dia pensando assim? Como é que vive com isso? 
 
Procurando movimentar-me em determinados núcleos, núcleos que são coisas muito precisas, são 
pessoas, são situações, são animais. A pessoa apaga-se e pode estar num canto de um café a beber um 
chá e ninguém dá por ela e apaga-se, é uma ideia de desparecer nas paredes. A pessoa não é obrigada a 
tomar parte em todas as conversas que existem, nem é obrigada a falar com todas as pessoas que 
existem, nem é obrigada a viver todas as situações que existem para serem vividas. 
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Anexo 2 

Entrevista por Sílvia Gonçalves, no jornal Público, em Dezembro de 2008. 

 

 

Começou a expor em 1986, aos 20 anos. Na viragem dos anos 80 para os anos 90 era já um dos 
protagonistas da cena artística nacional. Essa grande visibilidade no início de um percurso artístico 
traduziu-se em quê? 
 
Creio que a visibilidade precoce ou tardia é sempre uma questão de sorte porque é uma conjugação de 
factores. É a felicidade das pessoas mais interessadas passarem na altura certa no sítio certo, e dos 
próprios artistas se mostrarem na altura certa no sítio certo. Eu tive essa sorte. Hoje em dia os artistas 
jovens têm muitas possibilidades, há feiras e galerias internacionais, há um mercado mais alargado, nem 
temos a noção do que era antes do 25 de Abril. Nos anos 80 o que aconteceu foi que alguns artistas que 
vinham dos anos 70, e muitos que começaram entretanto, conseguiram criar condições de trabalho e de 
visibilidade que nunca tinham sido atingidas até aí. 
 
Depois da ruptura democrática do 25 de Abril os anos 80 abriram caminho a uma nova vaga de criadores 
e agentes culturais. Gera-se uma dinâmica artística que revela um cruzamento de práticas e soluções 
estéticas. O que recorda desse despertar para uma noja conjuntura? 
 
Dos anos 80 recordo uma grande ousadia, uma grande vontade. Houve um grupo de artistas e agentes 
culturais que apareceram na altura que foram exemplares para todas as gerações que se seguiram. O 
grupo que tinha o José Pedro Croft, o Pedro Cabrita Reis, o Ri Sanches, o Pedro Calapez. Esse grupo 
que se uniu com uma dinâmica muito solidária e com muita ambição conseguiu criar condições de 
trabalho. Alguns críticos, sobretudo o Alexandre Melo e o João Pinharanda, uniram-se de uma forma 
muito coesa a esses artistas. Era muito entusiasmante ver como era possível fazer coisas, ser ambicioso, 
lutar por coisas que seriam evidentes em qualquer parte do mundo, que era os artistas terem um percuso 
e viverem do seu trabalho. 
 
Ainda que mais jovem que alguns do nomes que se destacaram nos anos 80, o Rui afirmou-se 
publicamente no mesmo contexto, iniciando um percurso muito individual e autónomo. De que modo 
participava na animação mundana da época? Sentia pertencer a um desses grupos informais de artistas 
que então se evidenciavam? 
 
Não, porque não convivia tanto com eles. Havia uma diferença de dez anos de idade e isso nessa altura 
faz muita diferença. Eu tive a sorte de o meu trabalho ser reconhecido com bastante rapidez e ser levado 
a sério. Mas não convivi muito com esses protagonistas, só os conheci já no início dos anos 90. Na altura 
o que eu sentia é o que sinto hoje, sinto que fiz um percurso bastante solitário, bastante isolado. Não me 
integro nem nunca fui integrado, felizmente, em nenhuma geração nem em nenhum grupo. O meu 
trabalho tem-se desenvolvido de uma forma muito solitária. 
 
Depois da formação em Escultura, na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, partiu para Dusseldorf, em 
1990, onde durante dois anos estudou com Gerhard Merz, na Kunstakademie. A influência da cultura 
alemã é notória na sua obra plástica, essa identificação é anterior à partida para a Alemanha? 
 
Como qualquer jovem artista à procura de um caminho fui encontrando e fui estudando assuntos que me 
interessavam. E interessei-me muito cedo pela cultura alemã, sobretudo pela cultura do período 
romântico alemão, séculos XVIII e XIX, e pela língua alemã. E as coisas foram-se consolidando, quando 
fui já tinha esse interesse e essa procura. Queria absolutamente aprofundar essa relação com a 
Alemanha. Já tinha feito longas viagens de mota pelo país. Passei meses a viajar pela Alemanha toda, de 
uma forma solitária. Porque era um país que eu queria conhecer de forma apaixonada, como ainda hoje 
tenho essa maneira apaixonada de ver a Alemanha. 
 
De forma quase unânime os críticos tendem a rotulá-lo como um artista romântico, herdeiro do 
Romantismo Alemão. E é um facto que os textos de Novalis e a sua “Doutrina da Natureza” se afiguram 
como uma importante base estética para o seu trabalho enquanto escultor (traduziu para português 
“Fragmentos de Novalis”). Mas interessa-lhe esta leitura dos críticos? Este engavetamento teórico? 
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O mais simples é pôr as pessoas em gavetas, esse é o primeiro passo, é o mais fácil e mais 
desinteressante. No meu trabalho há muitas outras direcções, muitas outras linhas, questões, dúvidas que 
não se relacionam de um modo exclusivo com o Romantismo Alemão. O pensamento do Romantismo 
Alemão foi, e ainda é, o núcleo ou a semente do meu pensamento sobre a arte, sobre o mundo e as ideias. 
Mas não é o único. 
 
O seu trabalho cruza um lado contemporâneo com outro eminentemente clássico. Há uma influência 
assumida do Gótico Tardio, e já afirmou que os seus grandes mestres vêm dos séculos XIV e XV. Como é 
que nasce esse cruzar de linguagens? 
 
É complexo mas não sou eu que as cruzo, são as linguagens que se cruzam por si. Como todos os 
estudantes de Belas-Artes tive que conhecer a História da Arte e tentar compreender a sua evolução, 
recuos e ligações. Há linhas que se mantêm ao longo dos séculos, linhas de permanência que são mais 
interessantes para mim. O Tilman Riemenschneider, escultor do Gótico Tardio Alemão, continua a ser 
para mim o grande mestre e o grande exemplo. Fui ver três vezes a grande exposição dele, em 2004, e 
percebi como aquela escultura é um ensinamento de tudo, da escultura mas também da vida, dos 
materiais, do desenho, da maneira como se coloca a arte no mundo. Muitas pessoas definem o meu 
trabalho como sendo minimalista ou pós-minimalista, mas isso são tudo definições. O que acontece é que 
para ter uma linguagem clara a técnica tem que se precisa. E nesse sentido aproximo-me do 
Minimalismo, mas são propósitos um bocado diferentes. 
 
O que busca no Gótico Tardio? 
 
A capacidade de trabalho, a capacidade de anonimato e a capacidade de transmitir através de formas a 
noção de fé, a noção de um mais além, de uma coisa que não tem princípio nem fim. 
 
É a natureza, são as formas orgânicas que o estimulam. De onde vem esse permanente regresso à 
natureza? Tem a ver com este local onde cresceu, próximo do mar e da Serra de Sintra? 
 
Eu acho a vida urbana muito respeitável. Gosto de grandes metrópoles, gosto da vida urbana. Mas 
prefiro aldeia, prefiro campos. É pena o ser humano estar a afastar-se da natureza de uma forma em que 
já nem reconhece a passagem das estações nem a beleza da chuva, porque não é só a beleza do sol. Tudo 
na natureza tem uma beleza e uma gravidade que eu tento que o meu trabalho também tenha. O meu 
trabalho aproxima-se muito da natureza porque também nasce da natureza e da minha visão sobre ela. 
Quando as pessoas têm uma vida pragmática, que é a vida que se faz nas cidades, nem se apercebem da 
riqueza e da variedade histórica e eterna da natureza. 
 
E em criança havia já essa relação íntima com a natureza? Esse diálogo com os elementos? O que 
atravessava o seu imaginário? 
 
Tanto quanto sei eu acordava antes do nascer do sol, ou ao nascer do sol, e passava o dia a vaguear. Ia 
até à praia do Guincho, que é aqui ao lado. Na altura não havia tantas casas, isto era muito mais rústico, 
mais vazio, tinha mais natureza. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas preferem o betão. No 
bairro onde vivo em Lisboa os novos habitantes estão a destruir os jardins e a construir casas. As 
pessoas não querem viver perto da natureza, o que é um fenómeno preocupante. Quando comecei a 
trabalhar comecei por usar materiais daqui: canas, ervas, plantas. As primeiras exposições que fiz eram 
grandes esculturas feitas com materiais desta zona. 
 
Era uma criança solitária? Procurava mais os tempos a sós do que o contacto com outras crianças? 
 
Eu nunca fui criança. Não me lembro de ter sido criança. Ou então sou criança agora, não sei. Acho que 
tinha muita maturidade, se calhar mais do que tenho hoje. Sinto que nunca fui criança. 
 
As brincadeiras não interessavam? 
 
Provavelmente, não me lembro bem. Não tenho memória de ter sido criança, fui outra coisa qualquer, 
não sei. Com um pouco de sabedoria vou conseguir chegar a ser criança. É estranho, é uma sensação 
estranha, não sei explicar. 
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É esse o caminho? Tender para uma infância que ainda está por viver? 
 
Provavelmente vou ser senil, e mais depressa do que eu penso (ri). Eu tenho agora três filhos, um deles 
recém-nascido, com quinze dias, e tenho a estranha sensação de que nunca fui como eles. E que eles é 
que são crianças. Eles têm uma alegria e uma leveza extraordinária, eu acho que sempre tive muita 
gravidade. Não é uma qualidade. 
 
Começou por outros materiais mas rapidamente optou por trabalhar o ferro, tradição especificamente 
ibérica, que conjuga com o ideário romântico. O que resulta que cada peça imane um forte apelo físico e 
sensorial. Porquê a escolha do ferro? É também o fogo como força primitiva que o seduz? 
 
Quando fui para as Belas-Artes comecei por trabalhar em pedra, mas rapidademente percebi que a 
pedra tem um tempo e um peso quase fúnebre. É de uma lentidão extrema, muito pouco elástica. Comecei 
a trabalhar em ferro por absoluta paixão. Tive a percepção que era o meu caminho. Eu sou um ferreiro, 
sou de facto um ferreiro. Aquela violência que é preciso usar para dominar o material, que passa por 
cortar, martelar, dobrar, soldar, pôr ao rubro, forjar. Essas acções acontecem com a ajuda do fogo e da 
violência física. Percebi que esse era o meu destino. Era o que o meu corpo, a minha cabeça e o meu 
coração precisavam para ter um lugar no mundo. Passados vinte anos continuo a aprender todos os dias 
e ainda não sei nada, praticamente. Eu vejo o caminho em que estou como uma aprendizagem muito 
lenta. Não tenho qualquer interesse em experimentar outros materiais e técnicas. Interessa-me 
aprofundar o pouco que sei do ferro. Não há escultores jovens, é um conceito impossível. Um escultor 
tem que ser velho, tem que ter oitenta anos para poder compreender o que fez, olhando para trás. Espero 
ansiosamente chegar aos oitenta anos para começar a perceber o que fiz, e para conseguir trabalhar 
melhor o ferro. É uma questão de tempo. 
 
Vive numa espécie de disciplina operária, num atelier que transmite uma vivência industrial, onde 
martelar, soldar, forjar resulta em objectos onde o lado imaterial prevalece. Porque não é matéria, o 
objecto que lhe importa. É a escultura como realização de uma possibilidade? 
 
É. Nunca acreditei em objectos. Isto pode parecer um paradoxo, mas não é. Eu não acredito nos objectos 
e não sou fetichista. Acho que os objectos não têm importância nenhuma e podem ser substituídos por 
outros. Não têm existência. Acredito que a arte, a escultura, é a demonstração de uma ideia. E é o meu 
dever ético demonstrar essa ideia e essa possibilidade da forma mais precisa possível, sem qualquer 
teatralidade, cortinas ou artifício. 
 
Pinta sempre o ferro de negro, apagando assim os vestígios concretos do material e do método de 
construção. Trata-se de neutralizar a matéria? Criar uma ilusão? 
 
Uma parte do meu trabalho que me interessa muito é a fábula. Esculturas que são efabulações do 
espaço. Não são minimalistas e não são cubistas. São apenas efabulações do espaço. Quando eu 
apresento um balão que parece flutuar langorosamente num espaço arrastando atrás de si as suas 
cordas moles, na verdade é uma bola de duzentos quilos apoiada nessas tais cordas. Essa espécie de 
mistério, essa efabulação do espaço funciona como uma aparição, mas é precisamente um processo não 
só técnico como emocional de apresentar uma possibilidade aos espectadores, a possibilidade de haver 
um balão, o balão da morte, a vaguear entre nós como se entrasse numa sala trazido pela aragem. 
 
O objecto, a forma, interessa-lhe enquanto veículo de uma ideia. Entre as esferas, cones ou cilindros há 
formas que nos remetem para casulos, para máscaras, sapatos e casacos que denunciam uma ausência. 
Parecem ter servido de abrigo a um corpo que se evadiu. Dir-se-ia que há uma representação dessa 
ausência, do vazio. Será assim? 
 
Isso tem a ver com o medo e com o abismo. Os casacos que eu fiz, em 89, tinham o título “Vertigem”. 
Quando uma pessoa se debruça para dentro o abismo é tão profundo que se sente uma vertigem. É uma 
ideia muito romântica, a ideia da perda da sombra, da perda da materialidade e da perda da existência 
no mundo. Mas a ausência de um corpo é uma metáfora violenta de tudo aqulo que nos interessa. A 
nossa vida é feita de encontros e despedidas. Os momentos mais importantes são quando conhecemos 
alguém ou quando nos despedimos de alguém, quando um bébé nasce ou quando uma pessoa morre. E 
desse encontro ou despedida ficará sempre uma cicatriz, uma marca da separação e uma marca da 
morte. E é precio extrair beleza dessa marca. 
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Uma beleza que se retira dessa linha ténue que separa a vida e a morte? 
 
Eu tenho uma escultura agora no Rio de Janeiro, na Fundação Eva Klabin, que é exemplar, é uma 
cortina negra de ferro numa janela, é a útima escultura da minha exposição “Nocturno”. Quando a 
pessoa sai da casa vê uma cortina negra a ondular ao vento, que se chama precisamente “Porque a Vida 
e a Morte são uma só coisa”. É uma espécie de membrana entre o interior e o exterior, a luz e a 
escuridão, a vida e a morte. Porque no fundo a vida e a morte são a mesma coisa. E pelo meio tem de 
haver beleza, arte, amor. E tem de haver o medo e a angústia. 
 
Nessas horas a torcer o ferro com a ajuda do fogo quais as maiores angústias? Onde reside o desassossego 
do artista? 
 
Acho que é o ainda não ter oitenta anos para poder saber se estou a fazer certo ou errado. Porque eu 
não sei se estou a fazer certo ou errado. 
 
E a dúvida alimenta o percurso? 
 
É inevitável, mas não há, até agora, uma única escultura que eu tenha feito da qual esteja completamente 
convencido. Não existe nenhuma. 
 
O desenho precede sempre a escultura? Ou a forma pode surgir na forja, no diálogo físico com o fogo? 
 
O meu método de trabalho é o seguinte: todas as esculturas são desenhadas, mesmo que de forma mais 
imprecisa. As esculturas pequenas, médias e algumas grandes são feitas inteiramente por mim, aqui na 
oficina. E depois a equipa de técnicos com quem eu trabalho vem buscar as peças, levam-nas e fazem o 
acabamento até ficarem perfeitas. Reforçam soldaduras e depois pintam. E são eles que montam as peças 
nos sítios, até noutros países. 
 
Eles vão consigo fazer a montagem mesmo fora do país? 
 
Não sempre, mas já foram bastantes vezes. São de facto as pessoas mais competentes porque conhecem 
as peças, trabalharam nelas. Para as peças que são feitas inteiramente por mim o desenho não necessita 
de ser muito preciso porque sou eu que vou executá-las. São desenhos da forma e, dependendo da forma, 
eu sigo o desenho, mas também me deixo seguir pelo material. No caso das peças que, por serem 
extremamente grandes ou geométricas, não são executadas por mim, os desenhos têm que ser rigorosos 
porque os vou entregar a estes técnicos e eles têm que compreender o meu trabalho. 
 
Nessas peças de grande escala conta com a colaboração de operários metalúrgicos especializados, o que 
nos remete quase para o universo das oficinas medievais. Como se traduz a relação com os seus 
assistentes? 
 
Eu sou uma pessoa muito fiel. Trabalho com as mesmas pessoas há muitos anos. Trabalho há catorze 
anos com o mesmo fotógrafo, o Alcino Gonçalves, ele faz todas as fotografias do meu trabalho. Trabalho 
com o mesmo galerista, o José Mário Brandão, há doze anos ou mais. E trabalho há catorze anos com 
estes técnicos aqui na aldeia, o senhor Carlos Venâncio e os outros. Ao princípio era mais difícil porque 
a pessoa tem que estabelecer o seu terreno e tem que estabelecer uma linguagem. Neste momento já 
temos uma relação em que há muita coisa que não precisa de ser explicada ou demonstrada porque já 
sabem como fazer. E eu também já sei o que posso esperar da capacidade técnica deles, que é imensa e 
está à prova de tudo. A relação é do maior respeito e da maior camaradagem. 
 
As suas esculturas denunciam regras estritas de equilíbrio e simetria. Por vezes, remetem para um certo 
medievalismo, parecem evocar violência, dor, tortura, mas também afecto, transgressão, melancolia, 
ambiguidade. O intuito é sempre ferir, despertar quem observa? 
 
O intuito da arte deve ser despertar dúvidas. É um tráfico de dúvidas, não é um tráfico de certezas ou de 
respostas. Qualquer objecto de arte põe em causa a maneira de as pessoas verem o mundo transporta em 
si uma violência que é extremamente salutar e necessária. Uma sociedade onde não exista uma arte com 
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liberdade ou autorizada a pôr tudo em dúvida, desde os sentimentos das pessoas, às suas perversões, à 
sua transgressão, à sua liberdade, à sua anarquia, é uma sociedade triste e sem futuro. 
 
Há muito tempo que transpôs os limites de museus e galerias. Alguns dos seus trabalhos estão em 
florestas, cemitérios, jardins, igrejas, falésias. Prefere trabalhar assim, para um ambiente envolvente que 
se torna parte integrante da obra? 
 
São desafios diferentes. O trabalho para a Fundação Eva Klabin ou para o Palácio da Pena interessa-
me muito porque tem a ver com o espaço humano e com a memória do corpo ausente e de um coração 
ausente. O trabalho na floresta, na natureza, interessa-me muito por uma questão de memória e do 
interesse que eu tenho em introduzir elementos estranhos, pequenas cisuras na paisagem. O trabalho no 
museu e na galeria é um trabalho muito especializado porque cumpre a expectativa de um público 
especializado. 
 
Sofreu há alguns anos um grave acidente de viação que o colocou numa situação de proximidade com a 
morte. Isto interfere de algum modo com a obra plástica? Há um antes e um depois do acidente? 
 
Custa-me aceitar isso. Há um antes e depois necessariamente na minha vida, no meu trabalho creio que 
não. Acontece que a evolução do trabalho de qualquer artista parte das suas capacidades intelectuais, 
emocionais e intuitivas. E também das suas capacidades técnicas, que em princípio serão cada vez 
maiores com o correr dos anos. A junção de todas essas forças mais as forças que perturbam o curso da 
nossa vida é que, ao longo do tempo, poderão ter alguma interferência. A arte que é o reflexo do dia-a-
dia não me interessa. O que não quer dizer que o meu percurso de vida, mais cedo ou mais tarde, não se 
reflicta no meu trabalho. 
 
O seu tempo parece estar afastado da contemporaneidade. Sente esse afastamento, essa repulsa peranto o 
tempo apressado que vivemos? 
 
Eu não tenho nada a ver com este tempo apressado, nem acredito que este tempo vá chegar a algum sítio, 
porque o que se vê no mundo da arte é que a aceleração está a trazer mais possibilidades mas ao mesmo 
tempo mais possibilidade de negócio. Está a transformar uma actividade que em princípio é de reflexão e 
de tentativa de compreensão do mundo num mero negócio, numa feira de vaidades e de objectos 
engraçados e divertidos. Não quero ter nada a ver com esse mundo nem com essa superficialidade. A 
arte tem outra função, outras capacidades e amplitudes. 
 
E continua a fazer um percurso muito sozinho, votado ao seu espaço próprio? 
 
Eu defendo a minha solidão com unhas e dentes. A primeira coisa que se deve ensinar a uma criança é 
que a solidão não é má. Nenhum artista pode avançar na compreensão do seu trabalho se não for 
através da solidão. Ela não é negativa, o que é negativo é a pessoa querer estar solitária e não conseguir 
porque o telefone está sempre a tocar. 
 
Consegue? Neste espaço afastado de tudo? 
 
Aqui consigo. Desligo o telefone e não falo com ninguém. Só falo com os técnicos quando precisamos. 
Estou aqui sozinho. 
 
Este ano já expôs na Fondazione Volume, em Roma. Até 16 de Dezembro tem a exposição “Nocturno” 
no Rio de Janeiro. E inaugurou dia 23 na Galeria Graça Brandão a exposição “Eu sou os Outros”, a 
primeira individual dos últimos dez anos em Lisboa. Que trabalhos apresenta nesta mostra? 
 
A mostra tem três núcleos. Tem uma peça grande, precisamente chamada “Eu Sou os Outros”, que é 
uma ideia de anonimato do Gótico Tardio, a ideia de um escultor ser anónimo. Depois tem duas peças 
com o título “Espera por Mim”, que têm um apelo muito desarmado. E depois uma série de peças 
chamadas “Nada é mais contagioso que o mal”, que é precisamente um chamar a atenção das pessoas 
para isso. 
 
Há uma poética nos seus títulos, uma lírica que os atravessa. Os títulos fundem-se na própria obra? 
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A palavra é o início de tudo. Primeiro foi a palavra, o verbo. Todo o meu trabalho é feito de palavras e 
ferro. 
 
Tem vários livros publicados. Como se estabelece a sua relação com a escrita? Há sempre textos que 
acompanham o trabalho escultórico. 
 
Sim. Eu escrevo permanentemente, mais queimo 90 por cento do que escrevo, vai para a fogueira. Depois 
guardo as cinzas em caixas de aço que são seladas. Os que mostro são uma minoria. Os textos que 
publiquei são sobretudo textos dedicados a pessoas, não são textos abstractos, no sentido de serem mais 
erráticos. São dedicados a amigos ou a artistas que me interessam. Escrever é um actividade dificílima. 
Custa-me muito. Gosto muito de traduzir do alemão. Passar horas a traduzir o alemão para português 
foi das experiências mais gratificantes que já tive na minha vida. 
 
Força-se a essa rotina de escrita? Ainda que não seja um compromisso? 
 
Não é uma rotina. Há algumas pessoas que fumam, eu escrevo. E acaba tudo em cinzas, não é mais do 
que isso. Escrever um bom texto é uma coisa dificílima. A escrita é como fumar, é uma necessidade 
compulsiva, e quem me conhece sabe que estou sempre a escrever em papelinhos, mas é uma compulsão, 
um defeito, uma imperfeição. É uma fraqueza minha (ri). 
 
Que projectos se seguem? 
 
Vou fazer uma escultura, é um projecto curioso porque é uma escultura pública, para a Avenida da 
Liberdade [Lisboa], que me foi encomendada pela Fundação PLMJ. O sítio é fantástico, muito discreto, 
no meio das árvores. A peça vai estar fundida na natureza, ao pé de umas palmeiras. É uma experiência 
muito inquietante porque a arte pública, o espaço público é o mais delicado de todos porque o público 
não pediu uma escultura. 
 
O que o seduziu neste convite? 
 
Foi o espaço. O convite é muito interessante porque vai ser uma doação à cidade, a fundação vai doar à 
cidade uma escultura, o que poderia ser um bom exemplo para outras fundações. E o sítio é muito 
curioso porque é cheio de ruído. E de repente aquilo que parece ser um defeito torna-se uma qualidade. 
É como instaurar um templo de silêncio no meio do caos. 
 
Li esta frase sua: “É necessário haver solitários, loucos desvairados, lobos com alma, desadaptados que se 
oponham à esteira da homogeneidade”. É assim o Rui Chafes, um solitário, um desadaptado? 
 
Não me considero desadaptado nem solitário, considero-me uma pessoa que conscientemente defende a 
sua solidão. Em certos momentos o mundo parece uma criação nossa. Acontece-me pensar que a partir 
do momento em que uma pessoa morre o mundo deixa de existir. É uma ideia extraordinária o mundo ser 
apenas uma criação nossa. É por isso que o meu mundo é diferente do seu. Todos os mundos são 
diferentes porque cada um inventa o seu próprio mundo e não há nada mais solitário do que inventar o 
seu mundo e viver nele. Não me considero desadaptado mas considero que faço um esforço enorme para 
preservar a solidão, isso sim. 
 
E vive num mundo só seu? 
 
Vivo felizmente no meu mundo. 
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Anexo 3 

Entrevista por Helena Osório, na revista Bombart 03, em Maio de 2009. 

 

 

Rui Chafes formou-se em 1989, em Escultura, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
De seguida, partiu para Düsseldorf, onde frequentou Kunstakademie, sob a direcção do alemão Gerhard 
Merz. Esta decisão marca já um interesse pela cultura e escultura alemãs, tão referenciadas na sua obra? 
 
Essa não foi uma decisão, foi o caminho, uma pre-destinação: foram os passos que dei, sem realmente os 
dar, para ir de encontro à minha casa, para poder, com mais consistência, construir a memória do meu 
futuro. Esse caminho, que a língua alemã e o amor pelas ideias cristalinas do Romantismo Alemão 
tornaram inevitável, levou-me de volta ao berço de onde nunca pensei poder sair. 
 
Os títulos das obras e das exposições/instalações que faz, ganham sempre uma grande importância na sua 
compreensão. Há mesmo palavras como “sonho”, “manhã”, “ferida”, ligadas à nostalgia e romantismo. 
Considera-se um “romântico” contemporâneo, de algum modo integrado na escola alemã (se possível 
for)? 

 
Não existe propriamente uma “escola alemã” pois a arte não tem fronteiras nem passaporte. O que 
existe é a memória: a memória que é o sedimento da cultura e da civilização. A memória inquieta-nos e, 
ao mesmo tempo, assegura-nos de que o tempo é o nosso único amigo. Gosto muito da “escola indiana”, 
da “escola suméria”, da “escola egípcia”, da “escola cambojana”, da “escola maia”, da “escola 
asteca”, da “escola inca”, da “escola africana”, da “escola celta”, da “escola francesa”, da “escola 
alemã”… Não sei se sou um “romântico”, mas seguramente contemporâneo não sou. As palavras são 
pólen que, levado pelo vento, se espalha: pó de floração de ideias. As palavras são mais importantes do 
que as imagens, a Palavra é o início de tudo. Uma palavra pode salvar, uma palavra pode matar (tal 
como o ferro pode dar a vida ou tirar a vida). O poder da palavra é imenso. Os títulos, no meu trabalho, 
são grãos de pólen. As minhas esculturas são sombras de sementes, formulações do espaço vazio. 

 
Os títulos evocam, também, as suas preocupações e sentimentos? 

 
Os títulos não evocam as minhas preocupações nem os meus sentimentos. A arte é a arte, tudo o resto é 
tudo o resto. 

 
É, porém, o ferro o material de eleição que nada tem a ver com o bronze e os mármores românticos 
(embora tenha começado nos anos 80 a expor esculturas esguias em mármore e outros materiais como a 
madeira e plástico). Porquê o ferro? 

 
O meu trabalho com ferro é um trabalho arcaico que se coloca numa história milenar, a história mais 
antiga do mundo, que é também uma história de morte e vida, subsistência, construção, protecção, 
ataque e defesa. A violência e a paz. O ferro tem servido para armas, ferramentas, alfaias agrícolas, 
espadas, armaduras, canhões, locomotivas, comboios, balas, mísseis, tanques de guerra, aviões a jacto, 
etc.; ele possui a energia telúrica ancestral vinda do fogo do centro da Terra e foi trabalhado por 
demiurgos e alquimistas e pelos ferreiros de todas as tribos e pré-civilizações de África, Europa e Ásia. 
Falamos de transformação e magia: trabalhar um produto da Terra com um agente divino, o Fogo. 
Falamos da união e transformação dos elementos, no sentido e que Novalis falou. Este é um material que 
envolve mais ou menos todos os aspectos da vivência do homem sobre a terra. Como sou irmão de todos 
os que trabalham o ferro, quando estou no ateliê recordo a herança que atrás se estende: os primeiros 
mestres ferreiros africanos; os ferreiros e armeiros góticos; a revolução industrial que apresentou o 
ferro e o aço em todo o seu esplendor, iniciando a arquitectura do ferro e do vidro que permitiu a 
construção de enormes edifícios de uma leveza nunca antes possível, ao lançar, elasticamente, vãos e 
vigamentos a distâncias que, até então, seriam impensáveis; o primeiro Modernismo que introduziu o 
ferro nas linguagens artísticas, com Julio González e Pablo Picasso, abrindo caminho aos posteriores 
grandes heróis do Modernismo como David Smith, Anthony Caro, Richard Serra. Apesar de o material 
ser, hoje, perfeitamente aceite nos códigos e linguagens artísticas, permaneço e resguardo esse valor 
puro e ancestral, aprendendo todos os dias a dominar o poder que o fogo pode exercer sobre o ferro, de 
forma a transmitir-lhe o sopro que permanentemente persigo. 
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Viaja pelo tempo da História da Arte em busca de inspiração, sendo que existem referências de formas do 
passado da sua obra… Ou, tudo lhe vem de dentro? 
 
“Eu sou uma força do passado”, escreveu Pier Paolo Pasolini. A minha viagem pelo tempo da História 
da Arte não é em busca de inspiração. A mim inspira-me muito mais a visão de uma menina que, envolta 
na mortalha da sua mãe, tenta repetidamente, até conseguir, suicidar-se num lago, do que as imagens 
museológicas. Interessam-me mais os ganchos de ferro onde se suspendem as lamparinas e candeeiros 
numa catedral do que a própria catedral. É verdade que os meus Mestres vêm de longe, de outro tempo, 
de outro lugar; são eles que me abrem as portas por onde avanço para trás, por onde involuo. Essa 
involução só pode ser possível através da mais profunda, extrema e radical solidão: estou sentado sobre 
o monte de ossos que constituem o passado e a memória. Esta é a viagem que se faz montado nas costas 
de um tigre selvagem que nos quer atacar, quando pretendemos retroceder para a frente. Escultura, 
arquitectura, memória: indícios do tempo fragmentado que não conseguimos recuperar, mas que se 
estende, voluptuosamente, à nossa frente. 

 
A magia da escultura… 

 
A Escultura tem, obrigatoriamente, de ter consciência do passado, do Mundo Arcaico: a Escultura foi, 
noutros tempos, a manifestação física das forças mágicas, das forças com capacidade para alterar as 
coisas do Mundo. Era um tempo em que tudo na Natureza era sagrado: onde o nosso olhar pousava 
escondia-se um deus, em cada nuvem, em cada erva, em cada árvore, em cada pedra, em cada concha, 
em cada pena, em cada criança que nascia. Tudo era apenas visão e voz, outra voz: a Natureza falava. 
As folhas percorridas pelo sopro do vento, a espuma das vagas do mar, o silêncio e o aroma da erva, os 
ramos das árvores oscilando, os botões das flores das cerejeiras… tudo era rasto da sua presença 
sagrada, tudo era a sua voz, tudo eram formas de o espírito universal se manifestar em Beleza e Saber. 
Esse era um tempo em que as coisas (muito especialmente, a Escultura) tinham um significado, para 
além de terem um nome; perdemos progressivamente a capacidade que os Antigos possuíam para 
conhecer os verdadeiros nomes das coisas. Estamos todos a envelhecer prematuramente. Nesse tempo, 
nascer e morrer tinham um significado; vir a este Mundo ou deixá-lo correspondia a um momento não só 
de alegria ou de dor mas, também, a um ritual de boas vindas e apresentação do recém-nascido ao 
Mundo (aos astros, aos quatro pontos cardeais, aos deuses) ou a um ritual de despedida e preparação do 
recém-partido para a sua viagem para outro mundo, de encontro aos deuses. Esses momentos eram 
paragens no curso da vida, no curso do tempo. Eram momentos de Significado para quem sabia, 
profundamente, que a nossa vida é feita de encontros e separações. 

 
Como relaciona esse Mundo com a actualidade? 

 
Hoje, no nosso mundo pragmático e apressado, nesta aceleração sem sentido nem tempo para o 
procurar, nasce-se rapidamente (e em série) em práticas maternidades e morre-se e realiza-se o funeral 
rapidamente (e em série) pois “não há tempo a perder” nem sequer há tempo para querer ter um tempo 
que dê significado ao inexorável tempo, ao tempo que, por vezes, nos magoa e nos faz sofrer e chorar. 
Este mundo pragmático, de pastilha elástica, não tem nada para nos oferecer; não tem significado nem 
nos deixa procurá-lo. Também por essa razão, a Escultura se arrisca a deixar de ter qualquer 
significado. A Escultura tem de ter a capacidade de elevar o quotidiano à dignidade da fábula, do 
encantamento, da eternidade. Não existe modernidade, apenas eternidade, efemeridade e 
vulnerabilidade. O artista é o sismógrafo do seu tempo e, dessa maneira, contribui para construir uma 
dignidade clássica que descobre na ocorrência diária a dignidade dos gestos de uma outra humanidade. 
É esse o trabalho e, não esqueçamos, um artista tem de ser um trabalhador cujas ferramentas são a sua 
capacidade poética transformada em capacidade técnica. Estou convencido de que a única força capaz 
de alterar o presente é o passado. 

 
Afinal, nada parece ser (pré)estabelecido, a não ser as formas e materiais sólidos. Realiza esculturas de 
chão e de tecto que, por vezes, se penduram nas paredes como pinturas ou se vivem como móveis e/ou 
objectos. Esta ironia que torna a escultura “mais terrena” existe, afinal, subtilmente concentrada no seu 
trabalho. Isso diverte-o? 

 
Não consigo ver ironia no meu trabalho. Nem me divirto particularmente. A arte não é um divertimento. 
A arte não é prazer nem dor. A arte está sempre morta e uma arte “viva” é uma fraude, um engano. 
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Qual a importância da luz e da cor, assim como das formas organicistas predominantes e da relação das 
peças com o espaço de maneira a favorecerem um efeito de instalação… 

 
As peças existem porque existe um espaço. As peças, no chão do meu ateliê ou durante o transporte, no 
camião ou no barco, são apenas pedaços de ferro sem importância. Não têm qualquer existência possível 
na esfera do artístico. Elas só passam a existir como esculturas, como interpelações do espaço (físico, 
humano, emocional, cultural, etc.) quando forem meticulosamente colocadas no seu lugar, na sua 
posição final: correctamente iluminadas e expostas, relacionando-se de forma intencional e rigorosa 
com o espaço, tendo a capacidade para provocar em nós a emoção e o deslumbramento do primeiro 
olhar: a infinita e repetida revelação e transformação. Antes disso, enquanto se encontram na sua 
existência aleatória, não têm qualquer estatuto artístico. Convém não esquecermos isto, para não nos 
habituarmos a chamar Arte a tudo, indiscriminadamente, mesmo a coisas que não o são. Seja onde for 
esse local, seja qual for a sua cor ou a sua iluminação, ele só poderá funcionar se o artista tiver a total 
responsabilidade pela colocação final do seu trabalho, evitando todos os conselhos alheios que, na 
maioria dos casos, são absolutamente errados e infelizes, quando não mesmo intelectualmente 
desonestos. 

 
Qual a peça que mais gozo (ou motivação) lhe deu fazer. Porquê? 

 
Todas as esculturas exigem de mim a maior atenção, força, motivação e rigor. Todas fazem parte da 
minha vida de uma forma excessiva. 

 
Os desenhos, a lápis negro, são constantemente reveladores da escultura? 

 
Os desenhos são, desde sempre, a génese da minha escultura, da mesma forma que as esculturas são, 
desde sempre, a génese dos meus desenhos. De qualquer maneira, faço sempre a mesma escultura, 
sempre o mesmo desenho. 

 
Algumas obras parecem-nos bélicas e outras, mais leves e poéticas. É também um jogo entre o peso e a 
leveza do ser? Daí, a intemporalidade… 

 
Novalis, escrevendo no século XVIII, mostrou-nos que a guerra, em geral, nos parece um efeito poético, 
por nela se moverem as águas primeiras, de onde novos elementos do Mundo devem nascer, novas 
gerações. “A guerra corre direita ao declínio e é onde a demência do Homem se apresenta na sua forma 
completa”. A isso se poderia chamar autêntica poesia. Existem campos onde o bélico e o poético se 
sobrepõem, onde coincidem sem se destruírem, tal como acontece com o peso e a leveza do ser. A 
intemporalidade nunca é pacífica. Uma noite, há muitos anos, parti um cristal que possuía a maior 
pureza. Fizeram-me prometer, nessa noite longínqua, que passaria o resto da minha vida a tentar 
reconstruí-lo. É o que tenho vindo a fazer, ano após ano. Trago essa noite em mim como uma cicatriz. 
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