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III: Segundo momento: a Nova-Figuração depois da Figuração 

 

No panorama figurativo das artes visuais portuguesas da segunda metade do século XX, 

é importante referir artistas plásticos que se ligaram a uma ideia de resistência ou 

sobrevivência da figuração, sendo no seio dessa manutenção que uma pesquisa de 

modernidade se elaborou. Pintores que renovaram a sua figuração dando continuidade e 

aproveitamento de recentes propostas neo-figurativas que superavam o domínio da 

abstracção (Joaquim Rodrigo, René Bertholo, Lourdes Castro, Costa Pinheiro ou 

António Areal), entendendo de modo individual tais processos de retorno à figura para 

os articular num processo de renovação em continuidade com os seus projectos 

figurativos. Se as obras já trabalhadas como início da nova-figuração em Portugal, 

encontraram uma génese figurativa através de um dominante fundo surrealista ou de 

referências a Paul Klee, que historicamente tanto serviram para mergulhar na abstracção 

lírica como para dela emergir, outros artistas plásticos apreenderam uma consciência 

operativa da abstracção, não a assumindo como projecto, mas integrando-a, mais ou 

menos intensamente, num processo de renovação figurativa. Conceber a figuração 

entrava em conjugação com a afirmação da pintura pura. Porém, esta pureza não 

funcionaria nunca como destino da pintura, mas como denúncia e problematização da 

representação. Muitos destes projectos são o desenvolvimento natural e regular de uma 

figuração anterior não sofrendo, por isso, momentos bruscos. Os casos onde essa 

ruptura aconteceu com sentido neo-figurativo, ou como ruptura de uma outra 

consciência de figuração no interior de um projecto já figurativo, aconteceram já na 

segunda metade da década de 1960, altura em que alguma crítica já falava de nova-

abstracção
1, que seria uma abstracção revelada depois de esvaída a querela com a 

figuração. Como referência histórica desse esforço de sobrevivência da figuração é de 

apontar o envolvimento de vários nomes ligados à actividade da Cooperativa Gravura 

(Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses)2, criada em 1956, casos de João 

Hogan, Júlio Pomar, Rogério Ribeiro, Alice Jorge, Manuela Jorge, Sá Nogueira, ou 

Bartolomeu Cid dos Santos.  

                                                 
1 Numa organização histórica, a noção é apresentada por Rui Mário Gonçalves, Pintura e escultura em 

Portugal — 1940-1980, Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1980, p.107 e seg. Cf. 
António Rodrigues, “Anos de Rutpura”, in catálogo da exposição: Anos 60. Anos de Ruptura. Uma 

perspectiva da arte portuguesa nos anos sessenta, Lisboa: Palácio Galveias, Outubro 1994.  
2 Ver volume III de anexos do nosso trabalho, pp.66-68. 
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Tais reivindicações de uma figuração renovada desenvolveram-se no seio de uma 

anacrónica defesa de uma arte «realista» como resistência a essa abstracção. Desta 

resistência figurativa que procurou renovar-se ao longo dos anos de 1960 e 1970, mas 

nem sempre integrando-se devidamente numa linha neo-figurativa, podem-se assinalar 

quatro vias: a primeira partindo de uma herança neo-realista, que procurou superar o 

excesso ideológico de denotação dos conteúdos representados, afirmando os processos 

de produção e presença significante; a segunda fez do gesto um modo de apropriação da 

figura, num jogo que faz e desfaz entre marcações expressionistas e informalistas; a 

terceira por um lirismo herdado da tradição modernista portuguesa, sobretudo da 

temperada pelo movimento presencista, em que uma estilização articulava marcações 

expressionistas com surrealistas; a quarta assumindo mais o surrealismo como herança, 

sobretudo numa dimensão fantástica e dita metafísica, por vezes de artifício simbolista. 

 

 

1. Marcações neo-realistas 

  

«Para além do “ser e do não ser” dos problemas ocos 

o que importa isto: 

– Penso nos outros 

Logo existo» 

 (José Gomes Ferreira, Poesia I, 1948)  

 

A primeira destas vias agia como reacção polémica em tons neo-realistas, transportando 

os seus anseios e equívocos, que se confrontavam com a sua própria ortodoxia formal, 

casos de Júlio Pomar, Querubim Lapa, Luís Dourdil ou Rogério Ribeiro. De referências 

figurativas orientadas por um discurso ideológico de orientação social, que actuava pré 

e meta-formalmente, tais projectos, demonstraram, uns mais que outros, que para os 

defensores do realismo também a figuração podia ser nova. Nesta linha, a figuração 

surgia nova apenas na própria ruptura com essa ortodoxia, salto de libertação das 

formas, revelado sobretudo em Júlio Pomar, como veremos, cujo virtuosismo de pintor 

forneceu a agilidade de mudanças abruptas superando necessários riscos para a 

coerência global da obra.  

Querubim Lapa (n.1925), após uma figuração neo-realista vivida na década de 1940, 

começou a arriscar a sua renovação através da representação dos mesmos temas 

humanos e sociais, num esquematismo em que dominavam as linhas rectas, vincando os 
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contornos deformadores, que se alongavam, monumentalizando os corpos e 

determinando as zonas de valores luminoso efectuados com uma textura áspera mas 

epidérmica e lírica. Na década seguinte esse esquematismo atenuava-se perante uma 

acentuação da gestualidade que escapava das modelações das figuras (já emergentes em 

desenhos dos anos de 1940) para invadir a composição. Num processo longo e 

meditado, sem agitações emocionais, nem brusquidão na sequência da produção, como 

que temendo perder o contacto iconográfico com a realidade, e com interferências de 

uma destacada produção de cerâmica, o pintor atravessava os anos de 1960 para só 

despertar já na década seguinte, onde a pouca visibilidade da anterior obra acentuava a 

novidade do seu carácter figurativo. Com referências em Chagall (1887-1985) e Monet 

(1840-1926), o desenvolvimento da gestualidade, diluía mais do que animava. Em 

séries como Os Assaltos, As Conferências de Imprensa ou Massacre procurou ainda 

usar a imagem contra os poderes, procurando pela imagem uma reivindicação de 

transformação. Na série Massacre, a fragmentação da imagem provocava estranhas 

associações, de menor legibilidade referencial, onde várias memórias se acumulavam 

em convulsão, de modo que a apresentação da imagem parecia agredida com uma 

corrosiva contra-imagem. A libertação de tendências expressionistas do gesto, que 

servira no início dos anos de 1950 aos primeiros momentos de superação do neo-

realismo, acentuava-se para se tornar a base de uma contradição iconográfica entre 

máscaras (negação da verdade do visível) e lutas corporais por choque inter-formal. 

As mudanças da figuração de Querubim Lapa procuravam funcionar como renovação 

de uma militância que transportava afectividades sobreviventes do neo-realismo, 

adaptando-se a uma nova dimensão social e cultural onde a imagem e os conceitos eram 

outros. Depois das transformações dos anos de 1960, e com ela os tempos heróicos da 

nova-figuração como vanguarda cultural, e depois da revolução de Abril de 1974, a sua 

obra surgia mais como continuidade de uma iconografia suspensa nos anos de 1940, do 

que uma renovação real no horizonte cultural em que actuava. O seu interesse foi o 

modo de como uma obra vinculada ao neo-realismo, na sua fase heróica da segunda 

metade dos anos de 1940, se podia readaptar aos anos 70, mantendo as suas intenções 

sociais. 

Luís Dourdil (1914-1989) renovou uma figuração tradicional de simpatia neo-realista 

por desvanecimento estrutural de uma representação centrada na figura humana. A 

partir de uma mimesis rigorosa enquadrada no neo-realismo da década de 1940, em que 

o rigor do desenho definia arestas do claro-escuro das coisas por polimento estrutural, 
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desenvolveu uma estruturação das figuras que se impôs sobre a própria figura, 

dissolvendo-a como um arquétipo devorador do particular. À entrada dos anos de 1960 

as arestas de concepção da luz perdiam precisão e invadiam o plano do quadro em busca 

de uma intersecção das figuras com os fundos, numa unidade estrutural geométrica que 

teria implicações de resoluções também cromáticas em sintonia com essa unidade 

global (Peixeira Sentada, 1960). Uma síntese, que agarrava as manchas como planos 

estruturantes, num efeito de transparência e de monumentalidade, definia uma épica 

sensível que explorava uma figuração a empolgar-se no limiar de um desvanecimento. 

A atenção à construção do visível preferia o corpo (humano) que imediatamente ocupa 

o espaço, do que a paisagem que se abre e aprofunda. Era depois, sobre essa estrutura, 

que a luz actuava, dissolvendo-a. A figura (humana) ligava-se ao mundo no próprio 

momento em que se desvanecia e fragmentava. Num diálogo semelhante ao de Júlio 

Resende, entre estrutura e gesto, que analisaremos adiante, Dourdil resolvia a tensão 

diluindo ainda mais as manchas em transparências suaves que dessaturavam a cor em 

velaturas (dominadas por um azul acinzentado, numa frieza neutra e delicada) e 

dissolviam o gesto na constituição dessas manchas, de modo a que a estrutura se 

impusesse como factor lírico e poético na constituição da figuração. A concepção como 

ordem geométrica e a execução como gesto fundiam-se numa mesma orgânica 

figurativa. Numa síntese que partiu de André Lothe (1885-1962) e Jacques Villon, e por 

um fascínio pela escultura de Henry Moore, Dourdil aproximou-se da abstracção de 

Nicolas de Stäel, Jean Bazaine ou Roger Bissière (1886-1965). O seu processo de 

desfiguração, portanto de aproximação à abstracção (que nunca foi a sua questão), 

serviu de aproximação à nova-figuração (numa atitude que apenas acompanhava a 

própria génese da nova-figuração). 

Rogério Ribeiro (1930-2008), habitual nas Exposições Gerais, entre outras, da SNBA 

ao longo dos anos de 1950, deixou então algumas obras que exploravam as tendências 

dominantes do neo-realismo (Mulher Arranjando Peixe, 1957). Seguiu-se uma fase 

abstracta que culminaria na série Agressão (c.1972), em que uma gestualidade rápida e 

curta provocava texturas rítmicas no interior de superfícies delimitadas. Regressava por 

essa altura à figuração, num jogo de fragmentação e associação que apresentava numa 

exposição na Galeria Ogiva em Óbidos no ano de 1972. No início dos anos de 1980, na 

série Interior (c.1982), um jogo de aberturas e opacidades de portas, janelas e objectos, 

estabeleciam uma rigorosa ortogonalidade compositiva, cuja severidade era quebrada 

por breves instâncias de objectos e presenças. 
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O Neo-realismo revelou-se tão necessário como manifestação nas artes plásticas 

integrada numa indispensabilidade cultural nacional dos anos de 1940, como depois na 

sua superação nas décadas seguintes. Nos finais dos anos de 1950 apresentava-se como 

uma memória tão presente como de necessária ultrapassagem. A sua referência e 

visibilidade, ainda existente, tornavam inevitável a sua superação, pela qual tanto o 

surrealismo como a abstracção se orientavam. Numa tendência de opções situada numa 

articulação e debate entre a afirmação da iconografia e a épica das formas (seja como 

superfície, seja na modelação escultórica), o neo-realismo foi memória resistente 

perante a qual a nova-figuração melhor poderia encontrar uma filiação histórica (tanto 

como sobrevivência de uma figuração, como na superação da ortodoxia com que se 

manifestou) que uma verdadeira genealogia cultural. Essa genealogia apresentou melhor 

sentido nas outras vias aqui propostas como sobrevivências da figuração. 

 

 

2. Marcações informalistas 

  

«(…) 

tudo se transforma: 

cada poema, no seu perfil  

incerto 

e caligráfico, já sonha  

outra forma» 

 (Carlos de Oliveira)  

 

Na mesma linha, mas sem polémica nem nostalgia dos conteúdos, funcionou a travessia 

de Júlio Resende (n.1917), numa renovação sem rupturas no interior de um processo 

lógico de transformação das formas, sempre numa mesma linha de intenções estéticas 

onde a modernidade era imediatamente assumida numa relação com a figuração, 

ultrapassando assim rapidamente a polémica da ortodoxia do neo-realismo, que foi 

tentação nos seus primeiros tempos de produção. Podia deste modo assumir marcações 

expressionistas com um sabor lírico que, por vezes, se aproximava do informalismo. 

Como que partindo dessa superação como meio de definir um projecto pessoal, 

desenrolou-se a sua obra produzida nos anos de 1940 e 1950, no que poderia ter 

significado de exemplo de modernidade para o neo-realismo escapar aos seus equívocos 

iconográficos. Colaborador activo das Exposições Independentes do Porto, foi o 
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primeiro a viajar no segundo pós-Guerra, o que o levaria à descoberta de Goya em 

Madrid e de certas linhas do informalismo, de marca expressionista, sobretudo em Paris, 

viagens e contactos estes que o tornavam figura de referência para a sua geração3. 

Embora com apetência por temas dramáticos e sociais, procurou sempre na figuração 

«um meio e não um fim»4, pelo que a concepção das figuras solicitava sempre um 

problema da pintura em que se investia. O debate entre as questões estruturais e as da 

expressão, herdado da docência de Dordio Gomes (1890-1976) nas Belas-Artes do 

Porto, tornava-se o centro da produção de Resende, servindo de meio de ultrapassagem 

do paradigma dos conteúdos para se concentrar nos problemas inerentes à pintura. 

Estrutura e expressão, ou ordem e gestualidade, eram também questões da pintura neo-

realista de Pomar, mas neste resolviam-se em função da ética figurativa, enquanto em 

Resende assumiam o protagonismo de resolução da pintura, tornando-se a questão 

predominante antes da figuração. Pomar procurava a «tradução da realidade em sínteses 

objectivas» através de «um trabalho de pesquisa e selecção» que tencionava ultrapassar 

os meros «aspectos», não se detendo no «aparencial das coisas», numa «anulação da 

camuflagem (organizada ou não) da realidade»5. Para Resende o esforço de concepção 

da pintura funcionava mais em função da si própria, vincando a autonomia do gesto, da 

matéria (na matriz expressionista, inspirada na admiração por Goya e no informalismo) 

e da estrutura. A relação da figura com o espaço, revelou-se também diferente entre 

Júlio Resende e Júlio Pomar. Enquanto em Resende a estrutura do quadro revelou-se de 

imediato como integradora das figuras, em Pomar eram as figuras que se impunham 

primeiro, com uma estrutura própria que só depois se traduzia como ritmo compositivo 

do quadro e, neste sentido, era a composição do quadro que revelava (a posteriori) a 

dimensão colectiva. Daí que a produção de Pomar se tenha adequado como paradigma 

da pintura neo-realista portuguesa, enquanto Resende apenas pareceu revelar uma 

simpatia sem vínculo assumido – nem pessoal nem historicamente. Na transição entre as 

décadas de 1940 e 1950, no predomínio dos conteúdos na primeira destas décadas, e no 

predomínio da abstracção verificada na segunda, Júlio Resende encontrou um equilíbrio 

– afinal aquele que o abstinha da querela entre forma e conteúdo, e que, no convívio do 

grupo das Exposições Independentes do Porto, o situava entre Júlio Pomar e Fernando 

                                                 
3 Cf. José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XX (1911-1961), Lisboa: Bertrand Editora, 

1991, 3ª edição acrescentada, pp.402-403. 
4 Roberto Nobre, in Voz de Portugal, Lisboa, 1954 (reed. parcial in catálogo da exposição: Júlio Resende, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Abril 1989, p.113) 
5 Júlio Pomar; “Nota sôbre a arte útil”, in A Tarde, Porto, 16 Junho 1945, p.3, 6. 
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Lanhas, fornecendo assim um elo atenuador da incredulidade que possa provocar o 

convívio artístico entre o protagonista do neo-realismo e o da abstracção na pintura 

portuguesa da segunda metade de cinquenta.  

Entre 1949 e 1952, Júlio Resende residiu no Alentejo, onde acentuou esse debate entre 

o gesto e uma vincada estruturação poligonal. O desejo estruturante incide sobre o gesto 

que se concentra num esforço compositivo de estabilidade. Se as diagonais são 

dominantes (ao contrário da quase ausência de curvas), elas participam no tenso 

equilíbrio do quadro. A estrutura age nas formas que separam a figura e o fundo ao 

mesmo tempo que os une na mútua cumplicidade do rigor estrutural. A linha que define 

o limite da figura é também o que indica o início do fundo-terra, ambas ligadas na 

tensão da justaposição e na construção da composição em que essa mesma linha 

participa. Essa linha estruturante é a charneira que tanto separa como liga figuras e 

fundo enquanto se prolonga na travessia da superfície até dos limites do quadro, numa 

interrupção que funciona como uma ancoragem que sublinha a sua preponderância 

estrutural. A composição revela-se rude e compacta na estrutura poligonal modular de 

que tais linhas são dobras e vincos. O domínio de ocres (pontuado de verdes e azuis) 

corrobora nessa ligação agreste e árida das figuras à terra (Regresso do Trabalho, 1950; 

Motivo Alentejano, 1951).  

Em 1952, o regresso ao Porto convidaria a pintura para uma diluição de contornos, 

fazendo passar os problemas estruturais da construção poligonal para a estruturação da 

mancha. Entre a estruturação e a diluição, a figuração perdia-se numa proximidade com 

a abstracção informal que parecia seduzir a sua produção em finais dos anos de 1950. O 

domínio tonal ocre substituía-se pelo azul acinzentado numa fusão das figuras ao fundo, 

agora já não terra mas atmosfera. O vapor permitia acentuar a síntese estrutural das 

formas enquanto o seu rigor se atenuava nessa diluição, sendo na própria difusão que a 

figura se ligava ao fundo (Mulheres da Beira Mar, 1956).  

No início da década de 1960, a mancha impunha-se à estrutura, como gesto e matéria, 

arrastando com a sua aspereza a diluição das formas no fundo, deixando a figuração 

revelar-se já não por estruturação, mas por marcações hierárquicas da cor e da textura 

matérica que se aproximava do informalismo. A anterior bruma atmosférica torna-se 

rugosidade matérica que se dá na superfície. Numa maior atenção às figuras (e menos 

nos fundos) a pintura actua numa corrosão destas, processo que ameaça a estrutura 

poligonal que na fase anterior se atenuara na diluição atmosférica, mas que agora se 

pervertia. As linhas curvas e orgânicas emergiam neste processo em que, ao mesmo 
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tempo que as figuras cresciam adquirindo mais protagonismo que os fundos, como que 

estes se vingavam na corrosão matérica dessas mesmas figuras: o informe foi um meio 

do fundo invadir internamente a figuração numa fusão já não por justaposição, mas por 

contaminação e invasão (Voz no Deserto, 1961). Esta perturbação da estrutura permitia 

uma maior afirmação do gesto que seria o desenvolvimento esperado. Se antes a 

gestualidade estava sempre comprometida com o desejo de impor um ritmo modulado 

ao quadro, agora ela libertava-se para pesquisar uma modulação ao sabor do seu próprio 

devir. 

 

A continuidade da produção de Júlio Resende assentaria no carregamento cada vez 

menor da matéria, ao serviço duma diluição cromática de libertação da gestualidade. Em 

1971, uma viagem ao Brasil iria provocar essa alteração para um gesto leve e fluído, 

que se libertava da corrosibilidade da matéria e que já se encontrava liberto da 

densidade estrutural dos anos de 1940 e 1950. Uma liberdade sensível, que explora as 

oblíquas livremente, sem necessidade de as prender aos limites do quadro, explora a cor 

transparente e líquida. Seguiu-se uma viagem a Cabo Verde e outra a Goa, numa 

continuidade da afirmação da cor, mais forte, e do gesto, mais incisivo. Se na série que 

se desenvolveu do Brasil a maior tentação era a do gesto de cor, depois oscilaria para a 

Júlio Resende, Voz do Deserto, 1961,  
óleo sobre tela, 130x97 cm 
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cor que absorvia o gesto em superfície. Nesse processo do Brasil, Cabo Verde e Goa 

(com associações musicais respectivamente ao samba, à morna e ao raga), verifica-se 

uma mudança de ritmos temporais da pintura, cada vez mais serenos, mas sempre 

sustentados na mesma luminosidade e fluidez da cor6, longe da densidade e do peso das 

estruturas da fase alentejana.  

A obra de Júlio Resende desenvolveu-se em quatro grandes fases análogas às estações 

do ciclo anual. Na primeira, a Alentejana, que poderemos considerar e Verão, domina a 

estrutura e a ligação das figuras à terra em tons ocres. Na segunda, do Porto e invernal, 

domina a atmosfera que funde as figuras como espectros no fundo, em tons azuis. Na 

terceira, outonal, a figura domina sobre os fundos, ao mesmo tempo que a matéria se 

impõe. Na quarta, do Brasil, Cabo Verde e Goa, afirma-se o gesto e a cor numa 

liberdade sensível e primaveril. Um ciclo tetrafásico movido e explorado de modo 

pessoal entre das referências iniciais de Cézanne e Van Gogh, herdadas de Dordio 

Gomes. 

Com as mesmas preocupações de uma gestualidade (embora menos com a estruturação 

formal e, ainda menos, com as questões ideológicas de conteúdo neo-realista) em 

articulação com uma figuração, estava a obra de Artur Bual (1926-1999) praticamente 

desde os seus inícios. Começara a pintar em 1947 e seria uma das revelações no Prémio 

da Jovem Pintura organizado pela Galeria de Março em 1953, aliando-se a uma 

vanguarda que experimentava a abstracção para, cerca de 10 anos depois, assumir a 

gestualidade como signo primeiro da sua pintura, com elogio da crítica. Logo de 

seguida recebia o Prémio do Sindicato dos Críticos de Arte na I Bienal Internacional de 

Paris e o Prémio Souza-Cardoso no 1º Salão dos Novíssimos do SNI (ambos em 1959). 

Depois a sua dramaticidade era elogiada e encorajada pelo orphista Raúl Leal (1886-

1964), que via em Bual o continuador do «sonho abstractamente dantesco de Santa-

Rita»7. Neste ponto da carreira definia-se um projecto, do qual o pintor já não se 

desviaria. Manchas elásticas concentravam-se nas figuras, agindo sobre ela, num 

dramatismo que articulava séries tenebristas de claro-escuro (à maneira do tenebrismo 

espanhol, que Saura trouxera como herança para o informalismo, mas que no caso de 

Bual remete para Columbano) ou acentuando cores quentes e dramáticas (sobretudo o 

vermelho). A teatralidade do gesto do pintor raramente assumiu a abstracção (com 

                                                 
6 Cf. Bernardo Pinto de Almeida, Júlio Resende. O espaço fluído, Lisboa: Editorial Caminho, 2005 p.25. 
7 Raúl Leal, Tempo Presente, Lisboa, nº25, 1961 (reed. parcial in catálogo da exposição: Bual’94 – 

Homenagem do Município de Amadora ao Pintor Artur Bual, Amadora, Maio 1994).  
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excepções como Angústia de 1958), preferindo associar-se a uma dramaticidade 

fantasmagórica da figuração: «o gesto, o esforço físico do pintor, elevado à categoria 

expressiva, mas diminuído, na sua procura deliberada de impor um sentido figurativo 

àquele impulso inicial»8. Por volta de 1962-1963, a figura jogava-se no ímpeto de uma 

gestualidade expressionista (sobretudo nas cabeças de Cristo e nas Crucifixão que 

dominaram a produção), exploração onde Bual se manteria em praticamente toda a sua 

carreira, sem necessidade de mudanças em busca de outro sentido de modernidade. Daí 

que as obras de Bual, tal como as de Júlio Resende, se tivessem mantido ligadas a 

marcações do informalismo definidas ainda nesses anos de 1950, num debate com as 

suas possibilidades figurativas, enquanto outros artistas plásticos assumiriam, já em 

adiantados anos de 1960, outra actualidade de superação do informalismo. Mas as 

questões de conteúdo neo-realista, que ainda implicavam superficialmente a pintura de 

Júlio Resende, tornavam-se algo irrelevantes para a de Artur Bual. Contudo, enquanto 

para Júlio Resende o gesto devia sempre algo à estrutura, para Bual era a gestualidade 

que se impunha9. 

Na linha de Júlio Resende e, sobretudo, Bual, seria Júlio Pomar quem entenderia 

também nesta marcação informalista um caminho de renovação. Seria ela a dar sentido 

à sua primeira grande mudança, das várias da sua produção. Iniciada cerca de 1957, e 

dominante até meados da década seguinte, revelaria a importância de coincidir com a 

superação da marcação neo-realista que tinha marcado o primeiro grande ciclo de 

produção do pintor, vinculando-o como protagonista histórico da pintura portuguesa 

nessa orientação estética. Ao mesmo tempo, este ciclo mediava esse neo-realismo 

superado com outra renovação que, como veremos, terá maior sentido num contexto 

neo-figurativo – cuja importância nos faz disponibilizar um capítulo autónomo. 

 

 

                                                 
8 Nelson Di Maggio; “Artes. As cinzas do informalismo”, in Flama, Lisboa, nº998, 21 Abril 1967, p.36. 
9 Neste interesse pela gestualidade, Bual chegaria a efectuar apresentações performativas de «pintura-

acção», algo próximas das realizadas por Georges Mathieu (n.1921) em 1956 e 1957. Sobre as pinturas-
acção de Bual, cf. Wanderley Diniz; “Roteiro das artes. Telex”, in Diário de Lisboa, 12 Novembro 
1972, p.13; António Rebordão Navarro; “Pintura à nossa beira”, in Diário de Lisboa, 20 Novembro 
1972, p.12. 
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3. Marcações modernistas  

  

“Não sei por onde vou,   

Não sei para onde vou, 

– Sei que não vou por aí”  

(José Régio, in Poemas de Deus e do Diabo, 1925). 

 

“Ó vida! Se eu pudesse desejar tão só sonhar-te”  

(Adolfo Casais Monteiro, «Elegia»). 

 

“Nada é miragem. Real 

é também o mundo imaginado. 

Algures são possíveis as visões 

Que na câmara escura abrem 

 pétalas de surpresa nas águas da memória. 

Não só o acontecido é verdadeiro. 

(…)”  

(Adolfo Casais Monteiro, «Identidade»). 

 

“E se pintássemos aquilo que vemos, honesta e amorosamente?”  

(in catálogo da exposição «Atelier da Vila Martel», Novembro 1957). 

 

A segunda, que efectuava uma busca de heranças em selectivas situações das primeiras 

gerações modernistas portuguesas, em torno de uma intencional tradição de afectos e 

temperamentos nacionais, afastava-se da maior universalidade neo-realista. Esta via 

teria as suas mais relevantes situações neo-figurativas nas pinturas de Nikias Skapinakis 

ou, menos polemicamente, de Sá Nogueira. Também nestes, a nova-figuração surgia 

como processo renovador, por vezes depois dos próprios discursos de defesa do 

«realismo», com saltos de actualidade de clara e repentina visibilidades nos seus 

trajectos. Sá Nogueira e Nikias Skapinakis seriam exemplos de uma neo-figuração 

renovada nos anos 60 sobre uma figuração que atravessara as vicissitudes dos anos 50 

quando estiveram juntos no atelier da Vila Martel, com Bartolomeu Cid, esboçando um 

grupo que se manteve em contacto, com mútuas influências devido tanto ao convívio, 

ao trabalho como às exposições em conjunto (Galeria Diário de Notícias, 1957; 

Faculdade de Letras)10.  

                                                 
10Cf. Nikias Skapinakis, Algumas perguntas a Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida 

Acciaiuoli; Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, p.61. 
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O próprio Nikias enquadraria tanto a sua pintura como a de Sá Nogueira, além da 

escultura de Jorge Vieira, como apresentando «outra linha de intenção figurativa, 

distinta da temática neo-realista»11. Tal diferença estava na ausência intencional de «um 

empenho social», na preferência da acentuação de «aspectos líricos e intimistas sempre 

em referência à Escola de Paris»12. No I Salão dos Artistas de Hoje (1956), as obras 

Rapariga com um Gato (1955) e Mulher a Fazer Malha (1956), respectivamente de Sá 

Nogueira e Nikias Skapinakis, manifestavam uma cumplicidade estética na mesma 

modernização lírica da figuração, ainda no interior de uma tradição que nesse esforço se 

estendia. Tanto um como o outro levaram ao extremo entrópico um lirismo de herança 

presencista, que fora também a mais relevante faceta da modernidade próxima do SPN 

de António Ferro, e nesse desgaste tornaram inevitável a sua superação. As referências 

que Nikias explicitaria, eram sobretudo os nomes de Eduardo Viana, Almada Negreiros 

e Mário Eloy – Júlio dos Reis Pereira teria sido referencial possível, mas a sua pintura 

tornara-se pouco visível após a interrupção algo brusca por volta de 1935. Como 

veremos, Júlio Pomar assumiu a ética social neo-realista como a estética necessária para 

a sua superação noutra consciência da representação da figuração. Em ambas as vias, foi 

através da resistência da figuração que se chegou a uma nova situação figurativa, que se 

intersectava como uma consciência de valores abstractos assim confundidos ou 

integrados. A opção proposta por Nikias ultrapassava as polémicas do tempo, entre neo-

realismo e surrealismo, tal como depois entre realismo ou abstraccionismo, para 

recuperar uma herança dos anos de 1930, quando a utopia modernista teve sentido 

nacional, mas para se explorar poeticamente no interior do sentimentalismo melancólico 

da sua caducidade13. 

A pintura inicial de Sá Nogueira (1921-2003), dos finais dos anos de 1940 e princípios 

de 50, ultrapassando a variedade duma fase de pesquisa inicial de quem procura na 

juventude o seu próprio caminho por referências diversas dos clássicos do modernismo, 

situou-se numa herança já sincretizada pelo SPN-SNI. A sua pintura marcava uma 

primeira posição na melancolia dum modernismo-memória, como herança de um 

projecto que se sabia já perdido. Com ele ultrapassava as dicotomias estéticas do tempo 

                                                 
11 Nikias Skapinakis, entrevista com Nelson di Maggio; “Nikias skapinakis: «Nunca fui neo-realista»”, in 

Flama, Lisboa, nº1032, 15 Dezembo, p.22. 
12 Ibidem, p.23. 
13 Pensamos numa análoga (embora noutro enquadramento histórico-cultural) «caducidade da tradição» 

referida por José Jiménez relativamente à pintura de Modigliani, autor admirado pelos pintores do 
Atelier da Vila Martel, sobretudo Sá Nogueira. Cf. José Jiménez, A Vida como Acaso, Lisboa: Editorial 
Vega, 1997, p.137-140.  
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(neo-realismo / surrealismo; figuração / abstracção) para melhor poder desenvolver, 

em passo certo, um projecto que lhe pertencia. À margem (mas não alheio) das disputas 

estéticas que rotulavam os anos 40 e 50 em Portugal, Sá Nogueira tentava recuperar um 

nostálgico projecto de modernidade dos anos 30, anterior ao próprio descrédito com que 

se apresentava perante essas disputas de então, para criar um plano não fragmentado 

pelas dicotomias em conflito, elas também viciadas de ortodoxia. Conviveu com neo-

realistas e surrealistas sem nunca se considerar um deles nem, muito menos, como o 

próprio afirmaria, colocar a sua pintura a ilustrar «palavras de ordem». Numa geração 

dividida entre si, Sá Nogueira como que se colocou fora do debate, para pintar. Mais 

reivindicativo, Nikias alimentou o debate, procurando encontrar neste destinos para a 

sua pintura. E a sua referida conferência polémica sobre a inactualidade da arte 

moderna, serviria de mote, com ulterior ratificação histórica, não só à sua produção, 

mas a todo o esforço de renovação da figuração sem sair dela. A importância destes dois 

projectos, na assumpção de uma dimensão neo-figurativa com que se arriscaram em 

momentos diferentes na década de 1960, obriga-nos a ulterior e especial atenção. 

 

A partir de um trabalho tecnicamente refinado no âmbito da gravura, Bartolomeu Cid 

dos Santos (n.1931) ofereceu outro esforço de renovação da figuração que alinhava no 

sentido lírico dos nomes do atelier da Vila Martel (Nikias, Sá Nogueira e Bartolomeu 

Cid dos Santos), mas que no seu caso se desenvolveria sob a alçada de sugestões 

metafísicas e simbolistas. Depois de frequentar a Escola Superior de Belas Artes de 

Lisboa, na primeira metade da década de 1950, em 1956 foi estudar gravura na Slade 

School of Fine Arts de Londres com Anthony Gross (onde em 1961 seria convidado 

para ensinar gravura). Nesta fase produziu as séries Rapariga no Atelier ou Chaminé de 

Londres (ambas de 1956).  
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Com Vida Silenciosa (1957), editado pela Cooperativa Gravura, ou O Banquete (1957) 

Bartolomeu Cid revelava uma premonição qualitativa, que anunciava seguintes séries 

relevantes do seu percurso. Destas sublinham-se Bispos e Barco dos Loucos. O arranque 

destas séries, que dominariam a sua produção durante cerca de uma década, coincidia 

com o regresso de Londres para Lisboa, em 1958. Em Vida Silenciosa e O Banquete, a 

petrificação de uma textura em água-tinta provoca uma solidez estática das figuras, uma 

negação de tempo que as transforma em natureza-morta. Esta suspensão sugeria a 

metafísica de Morandi, apreciado entre os nomes do atelier da Vila Martel. Nas séries 

seguintes instalava-se uma organicidade por desintegração dessa solidez (ou dando-se 

mutuamente com ela) obrigando a outro equilíbrio da consistência da figura. As figuras 

surgiam menos firmes e mais envelhecidas e decadentistas, mesmo macabras. Neste 

«dramatismo estático»14, a perenidade da petrificação sofria uma degradação por 

afectação de um horizonte temporal longo que lhe instaurava uma profundidade 

temporal ou um devir lento.  

A partir de 1969 desenvolviam-se as séries Aphrodite, Cronos, Lusitanian Bogeyman 

(Cavaleiro Lusitano) ou Barnacled Warrior (este último derivado de uma peça de Peter 

Weiss sobre o colonialismo português). A concentração em figurações sobre fundos 

                                                 
14 Hélder Macedo, in catálogo da exposição da Galeria Gravura, 1967, reed. in catálogo da exposição: 

Bartolomeu Cid dos Santos. Exposição retrospectiva, Lisboa: FCG, Centro de Arte Moderna, Outubro-

Bartolomeu Cid dos Santos, Vida Silenciosa, 
1957, água-tinta, 22,3x17 cm (mancha) 
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negros sublinhava o trabalho orgânico da mancha enquanto definição figurativa. 

Texturas mais suaves e formas mais serpenteadas, atenuavam a anterior solidez.   

Mas seria por esta altura que se ia impor a série dominante para a década seguinte, em 

torno da Mitologia e do Labirinto. Segundo o gravador, o labirinto inspirou-se no 

labirinto de Borges, visto como perda de uma verdade definitiva, nos conflitos entre o 

Homem e o Poder de O Processo ou O Castelo de Kafka e no cinema de Kubrick 

(1028-1999)15. Por um lado, o labirinto petrifica uma estrutura na sugestão 

arquitectónica; por outro, convida a um percurso, a uma viagem ou procura iniciática; 

por outro ainda, fala da perda e do extravio. O mito do labirinto fala do esforço 

necessário e inglório na revelação dos enigmas e mistérios do mundo. Uma forma 

circular, ambígua entre o disco ou a esfera, domina o espaço superior, como arquétipo e 

meta impossível. O círculo-esfera superior afunda-se no espaço segundo a 

perspectivação do labirinto inferior, mas a sua auto-suficiência formal projecta-o para o 

observador. Com estas formas, Bartolomeu Cid impõe uma ordem simétrica aparente, 

imposta na parte superior e afundada da imagem, mas que na proximidade ou zona 

inferior sofre a mediação do labirinto como quebra dessa ordem – ou do labirinto como 

estrutura espacial de desalinho a vaguear nessa mediação. Se na forma esta pesquisa 

resultou na exploração de arquétipos tais como o labirinto, a pirâmide ou a esfera, o 

racionalismo arquitectural em que se moveu, sobretudo em torno do labirinto, escondia 

inquietação.  

O ciclo dominante seguinte, referindo viagens de outro modo, foi a dos Mapas Antigos, 

plano abstracto de topologias sobre as quais vários elementos se sobrepunham numa 

acumulação de elementos de vários códigos. A dinâmica de camadas parece resultar da 

mistura de técnicas de gravura. A superfície é agida como um palimpsesto tornando-se 

um lugar múltiplo de acontecimentos e memórias. A técnica não estava ao serviço da 

concepção de figuras, mas da sobreposição de várias imagens. A figura não era o que se 

constituía porque era uma figuração pré-constituída que se lançava na animação e 

composição da superfície. O labirinto parecia transferir-se de uma dimensão espacial 

para uma temporal – um labirinto da anamnese.  

Desde 1958, Bartolomeu Cid dos Santos vinha trabalhando técnicas da gravura a ácido 

sobre pedra com fins murais. Esta pesquisa, que deixa marcas químicas na pedra, sulcos 

                                                                                                                                               
Novembro 1989.  

15 Bartolomeu Cid dos Santos, entrevista com Inês Sarre, in Peregrinação, 1988, reed. in catálogo da 
exposição: Bartolomeu Cid dos Santos. Exposição retrospectiva, Lisboa: FCG, Centro de Arte 



 458

e manchas, como se esta fosse marcada por registos de tempo, permitiu uma consciência 

da noção de falha e do resíduo como aprofundamento da temporalidade. Com esta 

sensibilidade às reacções químicas que colocava ao serviço de texturas, Bartolomeu Cid 

dos Santos pesquisou essa corrosão da matéria, através da acção química que absorve e 

desgasta. Há uma temporalidade da acção do químico sobre a matriz que lhe fornece 

uma arqueologia, um reenvio para trás ou salto do tigre 16para o passado. A marca surge 

com uma espessura de ancestralidade. Desviando-se da concepção da figura para o 

topos do suporte como lugar de recepção e de alteração, a atenção deslocava-se para as 

marcas na superfície como registos texturais ou inscrições que definiam diferentes 

camadas de impressões temporais e semânticos sobre a superfície. Cada imagem emerge 

entre outras, umas mais desgastadas e distantes no tempo, mas interferindo entre si, 

como se fossem fornecidas num tempo de encruzilhada das memórias. Um jogo sobre a 

anamnese fornecida como marca no espaço bidimensional, dadas entre o ganho ou a 

perda da figura, adquiria outra profundidade do tempo que permitia trabalhar a história 

sem condescender à mera comemoração por imposição da figura (sobretudo nas séries 

de gravura em torno de Fernando Pessoa, que dominaram na década de 1980, ou no 

trabalho sobre pedra na estação de Entre Campos do Metro de Lisboa17).  

 

 

                                                                                                                                               
Moderna, Outubro-Novembro 1989. 

16 Segundo a noção de Walter Benjamin, “Teses sobre a Filosofia da História” (tese XIV), in Sobre Arte, 

Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio d’Água, 1992, pp.166-167. 
17 Ver depoimento de Bartolomeu Cid dos Santos sobre esta produção, in A Arte no Metro, Lisboa: 

Metropolitano de Lisboa e Clube Artes 50, 1991, p.38.  
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4. Marcações surrealistas e metafísicas 

 

«Por detrás da sombra 

da pedra 

por debaixo da sombra 

da pedra 

por debaixo por detrás 

do silêncio 

da pedra 

o silêncio da pedra» 

 (António Ramos Rosa, Horizonte Imediato, 1974)  

 

“A melhor maneira de nos curarmos dele 

e de o destruirmos 

é acabar de construir a realidade. 

Porque a realidade não está acabada 

Não está ainda construída. 

Do seu acabamento dependerá 

No mundo da vida eterna 

O retorno de uma eterna saúde”  

(Mário Cesariny, «O teatro da crueldade»). 

 

Finalmente, na quarta linha deste esforço, onde domina uma via surrealista, não tanto na 

linha do automatismo psíquico que através de Max Ernst, Masson ou Matta seria uma 

pilares da abstracção lírica, mas da metafísica e do fantástico, que partia de estranhas 

associações e paradoxos assentes num constante predomínio mimético da representação, 

com referências históricas em De Chirico, Max Ernst (por outras vias), Salvador Dali, 

ou Magritte. Neste esforço de renovação da figuração mais por perturbação dos 

referentes do que por acção e consciência dos elementos significantes, exploravam-se as 

obras de João Hogan, Carlos Calvet, Eduardo Luiz, Cruz-Filipe, Lima de Freitas ou 

António Quadros. Entre estes artistas plásticos poderão determinar-se duas vias 

dominantes, por vezes interligadas. Uma explorando uma dimensão metafísica, por 

despojamento e estranha desolação das iconografias, a outra uma dimensão de absurdo 

por associação na utilização da colagem de iconografias prévias.  

Nas suas origens, o surrealismo português explorou outras técnicas no esforço de abrir 

novos espaços operativos no âmbito das artes. No caso das artes visuais as tendências 

dessas técnicas operativas permitem-nos uma breve esquematização simples de 
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predominâncias nos nomes históricos do surrealismo português, aceitando naturais e 

inevitáveis cruzamentos entre si: Fernando de Azevedo foi o explorador privilegiado 

das ocultações (e, depois, de colagens), tal como Cruzeiro Seixas (n.1920) foi para o 

cadavre-exquis, ou Vespeira (1925-2002) e Mário Cesariny foram para o automatismo 

psíquico. Se estas últimas atravessaram-se como memória tão importante como 

disseminada na génese de vários projectos neo-figurativos já abordados ou a abordar 

(René Bertholo, Costa Pinheiro, Henrique Ruivo, Álvaro Lapa, Palolo), a colagem 

permite-nos abrir um espaço próprio, no modo como foi explorado de modo peculiar.  

Se os primeiros anos do surrealismo programático em Portugal estão marcados pela 

experiência da colagem, entre poetas (Cesariny, Mário Henrique Leiria ou Alexandre 

O’Neill) e pintores (Vespeira ou Fernando de Azevedo)18, ela foi pela primeira vez 

explorada como exercício coerente pelo escultor Jorge Vieira (1922-1998). Se na 

escultura a sua obra oscilou entre marcações surreais e abstractas, as suas colagens 

assumiram um dispositivo lógico do surrealismo enquanto manipulação de iconografias 

prévias. Produzidas em 1947, assinalaram um ciclo em que o choque iconográfico se 

impôs à metamorfose formal explorada na escultura. Na linha de Mas Ernst, o princípio 

de aparição irrompante de um elemento estranho à imagem fazia actuar uma expectativa 

semântica por absurdo.  

Destaque-se ainda a importância histórica de Fernando de Azevedo (1923-2002) que, 

desde os finais dos anos de 1940 e no seio da sua fase histórica do surrealismo, efectuou 

várias ocultações de iconografias prévias, a partir das quais começaria mais tarde 

(sobretudo já nos anos de 198019) a explorar a técnica da colagem, também de 

iconografias prévias. Paralelamente às ocultações desenvolvia a sua pintura no sentido 

de uma abstracção lírica de derivação surrealista. Assim, uma diferença de concepção se 

instalava entre a ocultação e a pintura, entre a rapidez e agilidade gestual desta em 

contraponto com a lentidão da ocultação. Cedo, Fernando de Azevedo teve que contrair 

o gesto para melhor se entender com a alteração brusca da imagem. Entre o gesto que 

                                                 
18 Para síntese, cf. Maria Jesús Ávila, “O Surrealismo nas artes plásticas em Portugal. 1934-1952”, in 

catálogo da exposição: Surrealismo em Portugal. 1934-1952, Badajoz: Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 16 Março a 13 Maio 2001; Lisboa: Museu do Chiado, 24 
Maio a 23 Setembro 2001; Vila Nova de Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 27 Outubro a 31 
Dezembro 2001, sobretudo pp.154-192; ou ainda, David Santos, “Da escultura à colagem, ou do 
significado à sua fragmentação”, in catálogo da exposição: 1940-1960. Da escultura à colagem. Outras 

disciplinas nas colecções do Museu do Chiado, Castelo Branco: Museu de Francisco Tavares Proença 
Júnior, (2002), sobretudo pp.29-45.  

19 Para síntese das séries de colagens de Fernando de Azevedo, cf. Isabel Coutinho Cabral; “Fernando de 
Azevedo. Da ocultação à pintura. Da pintura à colagem”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº66, 
Setembro 1985, pp.20-33.  
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faz a figura ou o gesto que oculta, dois tempos diferentes se exigem – será a lentidão 

deste último que, necessariamente, passará para a estratégia da colagem20. Se as 

ocultações se tornaram uma marca histórica de Fernando de Azevedo, as colagens 

exploraram-se numa linha aparentemente mais próxima de vários projectos da década 

de 1960, sobretudo de Cruz-Filipe ou certas fases de Eduardo Nery. Mas as colagens de 

Fernando de Azevedo devem entender-se na continuidade das suas anteriores 

explorações de ocultações e de experiências colectivas de cadavre-exquis, concebidas 

ambas no âmbito do surrealismo. As ocultações, que se podiam efectuar tapando o que 

está descoberto, ou destapando o que está coberto, exploravam o desvendamento pelo 

pouco revelado, em que o processo de ocultar manipulava a imagem provocando um 

desvelamento por isolamento ou descontextualização de uma parte. Não se tratava de 

associar imagens, mas de jogar com a sobreposição numa provocação de coberturas 

negras e opacas da imagem, insinuando nas zonas não cobertas e tornadas incompletas, 

uma sedução e cativação ao seu deslindamento. A revelação do fragmento, na perda do 

seu anterior contexto semântico, abria novas possibilidades de leitura. A ocultação 

instalava a desocultação (tal como o enigma emerge do oráculo), erguendo uma nova 

situação formal das anteriores formas parcialmente cobertas. A ocultação confrontava-

se com o risco da «irreversibilidade da pincelada ocultadora»21, fornecendo a disciplina 

da espera e da meditação, como um ritual da perda do tornado oculto ou um sacrifício 

depurador e revelador. Esta dimensão reveladora através do que se oculta, que sabe que 

«ocultar leva a revelar de outro modo», envolveu Fernando Azevedo numa atenção às 

formas no limiar da sua possibilidade metamórfica, numa zona de apelo a um outro em 

si, da possibilidade de mudança instalada no próprio. Daí o seu esforço em «apanhar as 

formas numa situação de mudança»22. Assim, a uma textura controlada por uma 

determinada forma de figura é subtraída o sentido semântico e visual dessa figura, 

reencontrando-se essa textura noutro contexto23, não de abandono mas de reencontro 

com outro sentido que sendo já potencialidade sua ainda não se manifestava: a morte 

                                                 
20 «De facto, embora o seu tempo não seja rápido na colagem como na pintura, há um determinado tipo 

de rapidez que é a do contacto e assalto da imagem, da surpresa do despertar para novas formulações, a 
partir de uma anterior». Ibidem p.29. 

21 «Zona ocultada não pode ser corrigida, perde-se definitivamente. Cada pincelada é arriscada». Rui 
Mário Gonçalves, “A pintura poética como intensificação do ser”, in catálogo da exposição: Fernando 

de Azevedo. Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante: Museu Municipal Amadeo de 
Souza-Cardoso, 18 Setembro a 13 Outubro 1999. 

22 Ibidem. 
23 «As suas ocultações concentram-se na fase em que desaparecem as figuras e consequentes valores 

semânticos. Permaneceu nelas a presença de texturas de objectos irreconhecíveis e a obscuridade 
ambiental». Ibidem. 
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por ocultação da anterior figura era o sacrifício necessário e meditado para esta 

revelação.  

 

É nesta linha que se deve entender as suas colagens, diferenciando-as das explorações 

de Cruz-Filipe ou Eduardo Nery, com cujas obras as colagens de Fernando Azevedo 

teriam um ulterior diálogo, perto já de uma situação neo-figurativa (que, deste modo, 

também se ligava a uma génese surrealista). Ao contrário de Cruz-Filipe, para o qual, 

como veremos, a montagem era um jogo de elipses e opacidades, cujo resultado era o de 

um melancólico vazio de sentidos, Fernando de Azevedo pesquisou antes a 

possibilidade de associação e ampliação semântica. Numa lógica mais análoga à 

montagem cinematográfica, sobretudo a consciência do cinema das vanguardas 

soviéticas e do famoso efeito Kolushov,24 segundo o qual a relação de uma iconografia 

com outra, Fernando de Azevedo ampliava o sentido específico de cada uma 

estabelecendo uma nova ordem semântica. O cinema foi mesmo um mote eleito nestas 

colagens, espaço de imaginários associados no tempo que se evocavam na autonomia da 

imagem (Homenagem a Buñuel, 1983). À subtracção semântica de Cruz-Filipe, 

Azevedo preferia uma adição ou associação, em que compor era encenar iconografias. 

Se Cruz-Filipe, como analisaremos, explorava na colagem a impossibilidade de 

diferentes iconografias prévias se citarem no mesmo lugar e na mesma narrativa, de 

                                                 
24 Relativo a Lev Kulechóv (1899-1970), o primeiro teórico de nomeação sobre montagem 

cinematográfica. Cf. Fernando Paulo Rosa Dias, “As Vanguardas Russas e o Cinema: plano e 
montagem”, in Actas das Conferências «Ciências das Artes», nº1, Universidade de Lisboa, Faculdade 

Fernando de Azevedo,  
Homenagem a Luis Buñuel  

(capa do catálogo do Ciclo de cinema 

dedicado a Luis Buñuel em 1982), 1982, 
colagem, 28,5x25,6 cm,  

col. FCG-CAMJAP 
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modo que a composição se efectuava por mútuas elipses por opacidades sobrepostas 

que feriam as respectivas integralidades, Fernando de Azevedo fazia de cada citação um 

elemento autónomo e integral que, ao colocar-se num lugar específico da imagem, vai 

estabelecer-se como parte dessa narrativa comum, fundindo-a em associação com outras 

citações. Nesse sentido, enquanto as de Cruz-Filipe apresentavam-se num estado de 

suspensão de uma impossibilidade de relações, as de Azevedo colocavam-se mais no 

espaço da evocação, onde actuava uma espécie de abertura da anamnese. Num, o 

«outro» citado (ou a «outra» imagem) era elipse, estabelecendo uma diferença por 

esvaziamento; em Azevedo o «outro» actuava como diferença e estranheza de re-

inscrição de sentidos. Em Cruz-Filipe cada imagem citada era previamente pensada na 

sua totalidade, pelo que toda a fragmentação apelava a uma perda ou falha que dava 

sentido à imagem final, enquanto em Azevedo, cada imagem citada tornava-se um 

elemento ou parte da imagem final. A colagem, como «encontro de inconciliáveis»25, 

era explorada por Fernando de Azevedo como meio de animar a imagem de 

especulação inter-iconográfica. As iconografias citadas pretendem actuar como chaves 

de uma estrutura semântica que elas próprias concebem. A imagem não é o somatório 

dessas citações que a colagem articula, mas uma nova e insólita imagem. A associação é 

encontro e revelação que não se reduz à mera adição dos elementos visuais associados 

porque o impacto solene da sua constatação apresenta algo que não estava anunciado 

previamente enquanto solitários, tal como depois de tal encontro já não parece haver 

retorno possível. Do mesmo modo, a associação não se apresenta de rompante, no 

choque de algo acabado de encontrar (como em Carlos Calvet), mas no silêncio solene 

de uma atenta verificação, num encontro das coisas resultante de uma meditada espera. 

A imagem fornece-se como constatação desse encontro, pelo que não é surpresa, mas 

revelação do insólito. A surpresa desfaz-se e supera-se na projecção solene do sentido 

desse encontro, onde o absurdo (insólito) toca e assevera a evidência. Ao contrário de 

Cruz-Filipe, em que se verificava perda por fragmentação e solidão, em Azevedo o 

encontro funcionava como superação da solidão de uma fragmentação prévia, efectuada 

no acolhimento da encenação simbólica que nele se fundou – como se o sentido de cada 

elemento se fundasse nesse encontro com o «outro». As associações de Cruz-Filipe 

acentuavam a solidão das imagens, sulcando uma impossibilidade e um abismo entre 

cada uma delas; Fernando Azevedo retirava as iconografias da sua solidão, na 

                                                                                                                                               
de Belas Artes, 2007, pp.193-204 

25 Isabel Coutinho Cabral, Op.cit., p.27. 
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intimidade de um encontro tímido, mas que só se tornava possibilidade na satisfação 

desse encontro. 

Do mesmo modo, as colagens de Fernando Azevedo diferenciavam-se das séries de 

colagens de conteúdo semântico efectuadas por Eduardo Nery, que adiante também 

analisaremos (apontamos sobretudo para a série O Museu Imaginário na Sociedade de 

Consumo). Para Eduardo Nery, a colagem funcionava num paradoxo irónico assente 

num choque perante a associação de iconografias de origens e valores diferentes: cultura 

erudita e cultura de massas. Nas associações de Fernando Azevedo não acontecia um 

choque, mas um fascínio poético da possibilidade do encontro. Em Nery a associação 

era uma impossibilidade que recusava manter-se fora da imagem, porque os seus 

sentidos existiam antes e depois da imagem, sendo a imagem um momentâneo encontro 

de algo impossível. Em Fernando Azevedo era uma constatação que insistia em manter-

se fora da imagem, porque agora os sentidos pareciam ter emergido com e na imagem 

(sendo essa a sua força simultaneamente assertiva e poética), conquistando uma 

dimensão visionária que já não se pretendia perder. Se em Nery se manifestava uma 

espécie de blasfémia, em Fernando Azevedo manifestava-se uma poética. A afirmação 

dava-se no silêncio da perda acto solene do encontro: «Fernando de Azevedo sabe que 

não há afirmação válida, se não houver oportunidade para a afirmação contrária ou para 

o silêncio. Ele preferia certamente que a sua voz se erguesse contiguamente a um 

silêncio que também o habita»26. A elipse não provocava a falta, não havendo nostalgia 

da perda, mas o silêncio revelador do encontro. 

Do mesmo modo, e na tradição das ocultações que emergiam de uma elipse figurativa e 

formal (e não de conteúdos representados), as associações das colagens de Fernando 

Azevedo articulavam-se com o encontro de um sentido de composição e de forma, onde 

a consciência de figura assumia maior relevância e perante a qual os conteúdos 

iconográficos manifestavam os seus encontros insólitos. O encontro era poético porque 

também era plástico.  

A importância de Fernando Azevedo para a nova-figuração dilui-se noutra importância 

histórica maior, que é da história do surrealismo português. No tempo cultural da nova-

figuração a sua colaboração, para além desse diálogo de colagens, foi também teórica, 

com um papel de programação de eventos e de crítica de arte que generosamente se 

fizeram em prejuízo de uma produção artística27 – e especialmente atento (e requisitado) 

                                                 
26 Mário Gonçalves, Op.cit.. 
27 Na exposição itinerante de homenagem efectuada após o falecimento de Fernando Azevedo, vários 
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ao olhar para os artistas plásticos que produziam em função da associação de imagens e 

de colagens (com relevantes textos para os já referidos Cruz-Filipe ou Eduardo Nery). 

 

O percurso da pintura de João Navarro Hogan (1914-1988) efectuou uma espécie de 

ligação entre a anterior orientação figurativa e a que se enquadra na presente, ao ligar-se 

a uma tradição modernista e lírica da paisagem que arrastava até uma dimensão 

metafísica e irreal. A pintura de Hogan dos anos de 1950 e 1960 dava continuidade a 

várias tradições da pintura de paisagem portuguesa, assumindo esta como tema quase 

exclusivo de todo um projecto de pintura28 (o que já não aconteceria no seu vasto 

trabalho como gravador) que o afastaria de simpatias neo-realistas29. Se o ponto de 

partida poderia ser Henrique Pousão (1854-1884), referência histórica do naturalismo 

português, a melhor influência estaria na dimensão cezanniana de Eduardo Viana ou 

Dordio Gomes (e da tensão deste entre a estrutura cezanniana e a gestualidade van 

goghiana, decerto preferiu as questões da primeira) – a partir da qual Hogan participava 

de uma herança da estruturação sintética da pintura moderna de paisagem das 

exposições do Secretariado de António Ferro, no que estes tiveram de ligação entre 

forma e matéria, e que levaria, sobretudo, a afinidades com pintores como Mário Eloy 

ou Carlos Botelho (1899-1982). O interesse pela paisagem, como também pela matéria 

de tintas, suscita a imediata relação com Botelho. Porém, a paisagem deste colocava-se 

no interior dos limites da cidade, internas a um casario feito cenografia de presenças 

humanas deambulantes e solitárias, enquanto Hogan preferiu a desabitação externa com 

o casario a afastar-se e a tornar-se paisagem. Às deformações expressivas que Botelho 

efectuava com a matéria, numa simplificação por acentuação, Hogan preferiu a busca de 

uma estrutura essencial, onde a matéria não se arrastava, numa simplificação por 

nivelamento – e assim justificando-se uma constante de «pintura construída» ou 

                                                                                                                                               
depoimentos do catálogo sublinhava esse prejuízo da produção devido à actividade de crítico e de 
organizador de exposições (na FCG desde a década de 1960, e na SNBA a partir de 1982). Cf. Catálogo 
da exposição: Fernando Azevedo, Vila Nova de Cerveira: Museu da bienal de Cerveira, 7 Junho a 5 
Julho 2003; Pontevedra: Museu de Pontevedra, 21 Novembro a 21 Dezembro 2003; Lisboa: Sociedade 
Nacional de Belas Artes, 10 Janeiro a 14 Fevereiro 2004. 

28 «A minha paisagem só aparentemente é uma repetição. Como um labirinto, ela é dominada por uma 
obsessão de percorrer algo que só se pode ir descobrindo, algo que jamais tem fim». João Hogan 
(1985), cit. in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, Centro de Arte Moderna, Novembro 
1992, p.61. 

29 Apesar de «autodidacta, merceneiro e comunista». Cf. Raquel Henriques da Silva, “Sobre o paisagismo 
na pintura portuguesa e do despaisagismo dos mitos”, in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: 
FCG, Centro de Arte Moderna, Novembro 1992, p.11. 
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«planeada»30. A dimensão metafísica das obras mais relevantes de Domingues Alvarez 

seria outra referência essencial, normalmente esquecida nas reflexões sobre a pintura de 

Hogan: mas a metafísica de Alvarez desenvolveu-se ou por uma relação com figuras 

humanas abandonadas (Paisagens e Figuras de um Sonho) ou com uma dramatização 

da paisagem que muito devia à acção dos céus (série de vilas espanholas), 

respectivamente colocando-se no interior de um casario urbano ou demasiado distante, 

preferindo Hogan revelar uma metafísica no desenvolvimento de uma essencialização 

estrutural da paisagem, numa ligação à sua dimensão terrena (que não precisava de 

céus, preferindo um olhar de cima para baixo que elevava os horizontes) e no limiar da 

sua dimensão de cidade, «deslocando-se para uma zona de transição entre a cidade e o 

campo»31. Alvarez pintava a cidade desolada na distância e exterioridade, de fora para 

dentro; Hogan pintava-se de dentro para fora, normalmente a partir da sua casa de 

Campo de Ourique32, encontrando aí esse limiar desolado de fim e saída da cidade. 

Onde a cidade acabava, começava o tema da pintura de Hogan: a paisagem como saída 

visual da cidade – e, por vezes, para além desta se arriscava em busca de paisagens de 

um interior mais profundo, em busca de «rudeza e vastidão»33. Nessa espécie de terra 

de ninguém, de mediação e transição, a essencialização das formas é obrigada a articular 

linhas curvas da natureza e linhas rectas da arquitectura humana, que se tornam duas 

expressões estruturantes da composição pictórica.  

O seu interesse pela cidade pode também levar a comparações, no plano internacional, 

com Edward Hooper (1882-1967). Tal como o pintor americano, Hogan apreciava a 

acção da luz como definição estática dos volumes das coisas, meio destas revelarem 

tanto a imanência da sua solidez como a solidão dai resultante. Mas enquanto Hooper 

preferia concentrar-se na solidão da dimensão humana no interior da cidade e numa 

acção da luz e nos modos desta se implementar como intimidade do urbano, Hogan 

preferiu, como já se sublinhou, colocar-se no limiar do casario, quando a cidade acaba e 

a terra (campo) começa, ou entre uma e outra – porque de uma para outra. O olhar de 

Hogan é mais distanciado, escapando ao interior da urbanidade para melhor observar 

                                                 
30 João Hogan, cit. in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, CAM Novembro 1992, p.45.  
31 Maria Helena de Freitas, “João Hogan – Por baixo do céu”, in catálogo da exposição: João Hogan, 

Lisboa: FCG, Centro de Arte Moderna, Novembro 1992 p.9. 
32 Cf. Cristina Azevedo Tavares; “Algumas reflexões acerca da herança do naturalismo na pintura de João 

Hogan, Maluda e Noronha da Costa”, in Arte Teoria, Lisboa: Faculdade de Belas Artes, nº2, 2001, 
p.175. 

33 João Hogan, entrevista com J. R., “O pintor e a sua obra – Escolhi a Beira Baixa porque na paisagem 
me interessa especialmente a rudez e a vastidão – declarações de João Hogan ao nosso jornal” in Diário 

da Manhã, Lisboa, 20 Novembro 1962, p.4 
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uma estruturação global da modelação desta com a luz. A solidão não pertence ao 

sujeito humano, mas à própria cidade, olhada a partir do seu fim e da desolação das suas 

modelações sintéticas. Neste limiar medita a própria ausência do homem, actor desse 

ligação entre a cidade e o seu fim (ou ruralidade), pelo que a dimensão social só se 

oferece por negação, dizendo-se na sua ausência – no mesmo sentido em que, para 

Heidegger, a pintura Os Sapatos de Van Gogh (1886), expondo-se numa ostentação de 

abandono e desgaste do seu uso, revelavam a condição do próprio artista
34. É assim 

possível falar de uma dimensão neo-realista por elipse e absurdo: «A ausência do 

homem, sem nota da sua história, fosse ela qual fosse, gerava assim, tela após tela, uma 

espécie de necessidade angustiante dele – e por isso a base imagística de um humanismo 

assente no absurdo de lugares onde a nossa realidade pensante deveria ser presença»35. 

Contemporânea das últimas polémicas do movimento neo-realista em Portugal, de cuja 

simpatia político-social o pintor nunca escondeu, a paisagem de Hogan acertava uma 

sintonia cultural com esse desgaste neo-realista por despojamento de uma iconografia 

da terra sem heróis humanos.  

Uma rude «evidência da paisagem», como «permanência física», anulava os ciclos do 

dia e da noite, atrofiando os intervalos de tempo: «A sua noite é tão física como o seu 

dia, tão imediatamente visível como ele»36. A paisagem (terra) de Hogan não dorme 

porque não interrompe a ostentação física da sua presença. Ao suspender a história e a 

dimensão humana, a paisagem retrai-se como memória e acontecimento para revelar o 

resíduo da sua origem como terra e a sua essência topográfica. 

Nas suas obras, a colocação da matéria construía as formas e decidia a cor, impondo-se 

sobre o gesto que a lançava37. Não há temporalidade do gesto, mas tempo da matéria. A 

matéria áspera não transporta a energia do gesto, mas a solidez da construção, 

articulando-se com a síntese de volumes representados, para fornecer uma fossilização 

                                                 
34 Na verdade, Heidegger referiu-se a esta pintura como representando as botas de uma camponesa, e 

portanto referindo-se a uma «condição de camponesa». Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte, 
Lisboa: Edições 70, 1992. Seria corrigido por Shapiro que demonstrava serem as botas do próprio Van 
Gogh. Meyer Schapiro, « L’objet personnel, sujet de nature morte. À propos d’un notation de 
Heidegger sur Van Gogh », in Style, artiste et société, Paris: Éditions Gallimard, 1982; Sobre esta 
questão, cf. Jacques Derrida, « Restitutions de la vérité en peinture », in La Vérité en Peinture, Paris: 
Flammarion, 1978, 291-436. 

35 Rocha de Sousa, “João Hogan. O Homem Repensado pela Ausência”, in Artes Plásticas, Lisboa, nº11, 
Junho 1991, p.12. 

36 Fernando de Azevedo, “João Hogan a paisagem e o resto”, in catálogo da exposição: João Hogan, 
Lisboa: Galeria de Março, Fevereiro-Março 1953 (reed. in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Novembro 1992, p.17).  

37 «Não sou capaz de pintar com pinceladas ezpontâneas». João Hogan (1987), cit. in catálogo da 
exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, CAM, Novembro 1992, p.45. 
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de profundidade temporal à sua estabilidade. A matéria crua manifesta-se como 

essência, antes e depois do acto criativo cujo devir se dissolve nessa perenidade. 

Devorada pela matéria, a cor subtrai-se num «castanho que se move de si para si»38. 

Essa perda da cor pura, que se torna impossibilitada de qualquer ostentação ao 

manifestar-se desgastada por esse acastanhamento, puxa para si uma indagação que se 

confronta com a rudez opaca da matéria que perdera essa cor. Não há gesto sobre a 

matéria, mas com ela, não manifestando a certeza veloz da sua afirmação gestual, para 

antes se envolver na demora de um prazer de estar com essa matéria, revolvendo-a, 

recalcando-a, pelo que a matéria revela um gesto que por ela passou várias vezes. 

Pode-se por isso falar de um processo de «erosão»39 que esculpe essências, cujo fundo 

geológico antecede a presença humana, seja àquela que está ausente ou desabitada na 

paisagem, seja a do próprio pintor, também ausente: em ambos os casos a matéria do 

mundo antecede a passagem do humano. 

 

Em 1964, já com relevante trabalho desenvolvido no âmbito da xilogravura, explorando 

formas vincadas no contraste entre o preto e o branco, Hogan efectuou a sua primeira 

gravura em metal, com água-tinta e água-forte. A nova técnica facilitava uma riqueza de 

gradações luminosas e texturais que lhe desenvolveria um espírito experimental, num 

fascínio pela revelação de formas perto da abstracção (série Formas no Espaço, 1964-

1966). Estas novas texturas sedosas, e o seu carácter de revelação, prepararam uma nova 

pintura de paisagem que arrastava a anterior densidade terrena para uma dimensão 

metafísica, passagem essa que se pode entender preparada na gravura, ao se articularem 

títulos como Gruta (1968), Paisagem Onírica (1969), Visão (1969) ou Pele do Diabo 

                                                 
38 João Manuel Fernandes Jorge, O que resta da manhã, Lisboa: Quetzal Editores, 1990, p.124. 
39 Cf. Emídio Rosa de Oliveira, Emídio Rosa de Oliveira; “A pintura Sísmica de João Hogan”, in Artes 

Plásticas, Lisboa, nº11, Junho 1991. 

João Hogan, Sem título, 1969,  
óleo sobre tela, 65x52 cm 
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(1969). A última grande fase de pintura de paisagem de Hogan iria articular a dupla 

pesquisa da gravura e da pintura, da dimensão abstracta e fantástica da primeira com a 

paisagem terrena e desabitada da segunda – que foi uma fusão entre o terreno e o 

fantástico.  

Nos anos de 1970, Hogan evoluiu de paisagens reais em torno de Lisboa para uma 

irrealidade cada vez menos humanizada e mais desolada, onde a dimensão metafísica e 

telúrica se acentuava distanciando topologias concretas, que foi também uma 

radicalização do afastamento da cidade para uma geografia «em que a História 

mergulha em geologia»40 – diríamos uma geologia pura, de curvas e volumes 

topológicos sem história nem arqueologia, como que sem camadas estratigráficas. Para 

conquistar tal dimensão, explorava fotografias ou diapositivos que recortava, isolava e 

invertia41 em busca do insólito da paisagem a partir de uma relação fragmentada com os 

referentes, ou ainda através de moldes de paisagens que construía, pelos quais podia-se 

colocar, de modo mais imediato, num plano referenciado da irrealidade. A desolação 

metafísica da sua estruturação sintética e árida criava um vazio denso e opaco que, no 

limite, ou no paroxismo da depuração e amnésia da paisagem, era tentada por ínfimos 

relevos de matéria que sobre ela se lançava. 

Intencionalmente retirava os céus para agarrar a interioridade da terra42 – porque ao 

apagar praticamente os céus, a paisagem exibia uma solidez tão terrena como irreal, na 

desolação de rochas de volumes inertes e puros. Hogan explorava assim um nível 

abstracto da paisagem, não por essência ou depuração do significante, mas por atenção 

ao próprio referente, sendo o rigor deste a descobrir a sua própria picturalidade. A 

questão tornara-se em saber como é que a paisagem, como referente, se encaixava na 

pintura sem por ela ser devorada – ou o modo como a estruturação do referente se podia 

encaixar na composição de pintura43. O efeito era o de uma paisagem subtraída de 

atmosferas e de devir.  

                                                 
40 Raquel Henriques da Silva, “Sobre o paisagismo na pintura portuguesa e do despaisagismo dos mitos”, 

in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, CAM, Novembro 1992, p.14. 
41 «Pego depois nos slides e trabalho. Ponho slides ao contrário, azul em cima, e, às vezes, dá. Corto o 

slide; ponho um em cima do outro… aproveito os aterros de obras. Alguns quadros parecem coisas 
muito grandes e a coisa, afinal, passa-se a três ou quatro metros», João Hogan (1988), cit. in catálogo 
da exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, CAM, Novembro 1992, p.95. 

42 «A minha paisagem nasce dentro e debaixo da terra. O céu nunca me interessou e às vezes até o corto. 
Fascina-me o constante e imperceptível movimento do espaço tangível e essa vida interior da terra, das 
rochas e das falésias, que a minha pintura quer desocultar», João Hogan (1985), cit. in Ibidem, p.103. 

43 «Eu não invento, mas componho a partir do que existe, com todos os elementos: a forma, o volume, a 
cor, e todos os outros». João Hogan (1983), cit. in Ibidem, p.95. 
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No tríptico Tentações de S. Antão (1974), tema que surgira anteriormente na gravura 

(Tentação de Santo Antão, 1964) e que preenchia o sentido da sua paisagem desabitada, 

o eremita surge solitário no painel central, ameaçado perante a desolação da paisagem, 

pela sideralidade e pela aridez luminosa e estrutural desta, que faz com que seja a 

própria paisagem a tornar-se ameaça e não o que ela contém. Não há aparições, mas um 

vazio ascético que deixa possibilidades visionárias de aparição que parecem irromper da 

disponibilidade de transfiguração e ameaça exposta pela paisagem, como uma «natureza 

em transe»44. É imediata a referência à paisagem metafísica de Giorgio de Chirico 

(1888-1978), mas o que este esvaziava por perspectivada geometrização, Hogan 

esvaziava por densidade das superfícies das paisagens. Em Chirico o vazio surgia na 

relação com a estranheza das presenças no espaço, enquanto em Hogan tudo se centrava 

na desolação estrutural da paisagem. Se no primeiro existia uma solidão dos signos, 

especados e abandonados num contexto insólito, mas que exactamente por isso se 

carregavam de solene oratória como solidão da presença, em Hogan era o esvaziamento 

da possibilidade de signo, na marcação de uma memória que se retirava como desolação 

da ausência. Daí que Chirico preferisse a perspectiva como palco para situar as coisas, 

espécie de princípio racional sem luz (ou onde esta era apenas geometria sem 

modelação) onde o absurdo semântico se instalava (de coisas que, ao contrário do 

espaço, se apresentavam modeladas), enquanto Hogan se centrou na modelação por uma 

luz imóvel, mero relevo de uma paisagem onde nada se instalava. Num existia um 

espaço teórico e abstracto que nada parecia poder aceitar, mas onde se instalavam coisas 

numa dimensão simbólica de absurdos; em Hogan o espaço era plástico, podendo 

aceitar coisas, mas nada nele se instalava. De certo modo Hogan estava mais perto de 

Giorgio Morandi (1890-1964), tentando efectuar com a paisagem o que este efectuara 

com a natureza-morta: sem «nenhuma alusão simbólica, nenhuma intenção 

intelectualista, tudo se resume ao potencial da forma e da cor»45. Tal como Morandi, e 

ao contrário de De Chirico, Hogan não partia de um espaço teórico apriori, mas de um 

dado espaço empírico que se depurava até dele se definir uma essência de espaço46. A 

matéria da pintura, que antes se manifestara em Hogan, abafava-se em busca da 

imaterialidade da superfície e articulava-se com a depuração da paisagem que se 

alimentara desse sentido de superfície amaciada. Hogan afagava a matéria de construção 

                                                 
44 Emídio Rosa de Oliveira, Op.cit.. 
45 Renato de Fusco, Op.cit., p.184. 
46 Cf. Giulio Carlo Argan, Op.cit., p.456-458 e 463-466. 
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da pintura, anulando assim qualquer dimensão arqueológica da sua concepção: a 

geologia sem história representada articulava-se com uma concepção sem gesto nem 

matéria, como se o humano se tivesse totalmente desvinculado da paisagem permitindo 

essa imaculação do acidente topográfico. Contudo, este afagamento, que criava texturas 

de veludo, não se efectuou por anulação nem esquecimento da matéria, mas 

exactamente por expressão desta, no sentido em que não se dava por simulação da 

pintura mas através do modo de presença da matéria pictórica. Em Hogan o vazio 

adquiria monumentalidade, numa arquitectura absolutamente desumanizada ao ponto de 

se desolar como paisagem sem história.  

Hogan foi um dos primeiros bolseiros para Paris da FCG, não significando no seu caso 

uma nova situação geracional, mas a continuidade de um projecto que explorava os 

últimos limites de uma tradição mimética da paisagem até à sua irrealidade. Não criou 

uma nova figuração, mas renovou a anterior noção de paisagem, desolando-a até à 

impossibilidade de nela habitar. A dimensão metafísica, que foi descobrindo por 

deserção do mundo físico, e por isso já em potência nas suas primeiras paisagens, não 

foi o esforço de uma invenção neo-figurativa, mas de um despojamento de uma 

representação. Nesse limite desolador, era a matéria como substância que nos vinha 

habitar: «Na paisagem interessa-me especialmente a rudeza e a vastidão» (Hogan, 

1983)47.  

 

Carlos Calvet (n.1928) desenvolveu também uma paisagem metafísica, inicialmente 

assente numa herança do surrealismo ou, sobretudo, dos pintores metafísicos italianos. 

Desde cedo esteve ligado ao surrealismo português, tendo participado na Primeira 

Exposição dos Surrealistas em 1949. Neste convívio experimentou a técnica do 

cadavre-exquis, com Mário Henrique Leiria ou António Areal, que lhe permitiria 

explorar continuamente a oposição brusca e heteróclita das coisas. A proximidade com 

António Areal nos finais dos anos de 1950 (exporiam em conjunto com o escultor Jorge 

Vieira em Abril de 1956) definia cumplicidades em torno de uma paisagem entre a 

metafísica e o surrealismo. A geometrização, como dimensão racional e humana, 

articulava-se com uma dimensão orgânica e do acaso no interior da mesma paisagem. 

Caixas vazias (motivo que retomaria mais tarde e que também interessaria, por outras 

                                                 
47 João Hogan (1983), cit. in catálogo da exposição: João Hogan, Lisboa: FCG, Centro de Arte Moderna, 

Novembro 1992, p.61. 
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vias como vimos, a António Areal) e formas sólidas e geométricas definiam um espaço 

mental e humano, em contraste com um espaço natural despojado (Edificária, 1953).  

Seguiu-se uma fase em que explorou a abstracção lírica (1961-1965), experimentando 

os jogos do acaso como gesto espontâneo que apresentava na galeria Divulgação em 

196448. Tal fase coincidia com uma época em que não expôs, verificada desde a II 

Exposição da FCG, em finais de 196149, certame em que já apresentava essa tendência 

abstracta por radical despojamento das suas paisagens metafísicas que remetia a sua 

pintura para a procura de uma essência de espaço. Para Calvet tratava-se de assumir o 

gesto como estruturador do quadro, visto então como «um objecto-momento ou 

convergência de momentos»50. Em Março de 1965, na mesma galeria Divulgação, 

apresentava uma nova dimensão abstracta, sem tensões do gesto e da matéria, mas 

explorando a extensão da cor homogénea, na linha do hard-edge, preparando o sentido 

do regresso à figuração paisagística que de seguida desenvolveria.  

 

Esse regresso à paisagem (e à figuração) declarava-se por volta de 1966 e consagrava-se 

em 1968, com uma exposição na Galeria Buchholz que seria prémio Soquil da 

temporada. Tal regresso efectuou-se a partir de uma assumpção da cor por influência de 

uma dimensão construtiva ligada ao cartazismo por derivação da hard-edge para, nos 

finais da década apreender conteúdos mais narrativos, assente numa geometrização de 

                                                 
48 «Mas por essa altura [1963] senti necessidade de renovar a minha expressão e embrenhei-me numa 

experiência informalista próxima de um abstraccionismo gestual, seduzido pelas ideias e obras de um 
Mathieu, de um Soulages, de um Kline». Carlos Calvet, entrevista com Maria João Fernandes, “Carlos 
Calvet o pescador poeta”, in Galeria de Arte. Lisboa, nº8, Verão 1998, p.14. 

49 «Depois da minha participação na Exposição Gulbenkian de 61, resolvi não voltar a expor enquanto 
não tivesse investigado um conjunto de problemas que começavam a pôr-se-me agudamente (…)». 
Carlos Calvet, entrevista in “Carlos Calvet: «Hoje sinto-me mais perto da camada mais jovem da minha 
geração»”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº139, 27 Maio 1964, p.1. 

50 Ibidem, p.1, 14. 

Carlos Calvet, Viagem Filosófica, 
1966, óleo sobre tela,  

1,17x1,70 cm 
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acentuação gráfica e artificial sempre conjugada com uma irónica temporalidade. 

Alterando escalas na relação entre as coisas representadas, colocando paisagens no 

interior de objectos ou transformando arquitecturas em caixas, provocava saltos bruscos 

na apreensão do espaço representado, como se na imagem estivessem diferentes 

dimensões de espaço. O quadro tanto tinha tamanho suficiente para conter uma 

paisagem, como simultaneamente era demasiado pequeno para conter uma caixa de 

fósforos. A figuração integra-se em paradoxos de escala que problematizam a figura e o 

espaço, despoletando descontinuidades no tamanho das coisas semelhantes aos 

paradoxos de Zenão de Eleia51. O surrealismo misturava-se com um grafismo da Pop 

Art (sobretudo com referências a Liechtenstein) e a paisagem metafísica surpreendia-se 

com objectos do quotidiano, em irónica manifestação. Relógios, dados de jogar, botões, 

parafusos ou caixas de fósforos, sempre descomunais e desfuncionalizados, numa 

espécie de banal elevado a mito e fetiche, surgiam citando o tempo e o acaso sobre o 

grafismo artificial das paisagens. Relógios ou barcos iconografavam uma ideia de 

tempo que se opunha ao estatismo imponente e gráfico das formas, estatismo com que a 

sua figuração e as perspectivas se suspendiam. Os objectos recusavam-se a serem 

esquecidos ou remetidos a uma mera dimensão de utensílios e, com a sua brusca 

ampliação, surpreendiam uma paisagem incapaz de os integrar. Perante tais objectos, a 

paisagem transformava-se num cenário irrisório. O brilho artificial e não condizente 

com as formas contradizia a dimensão metafísica, revelando uma espécie de sublime 

kitsch. Verificava-se uma «passagem do banal ao raro, do plano do tangível ao plano do 

mistério»52. 

A sua reflexão centrava-se na representação do espaço e do tempo, num desafio à lógica 

dessa representação. A metafísica tornava-se irónica por inverter a desolação e inacção 

da paisagem, numa brusca e repentina acção que subvertia a temporalidade e a 

espacialidade da paisagem – interrompendo assim a inacção com a sua narratividade e 

afirmando a monumentalidade da sua escala desmesurada, ambas surgidas 

                                                 
51 “«Se o universo fosse um grão de areia, poderia escorrer por entre os nossos dedos sem darmos por 

isso» (…). Os seus grãos de areia são enormes rochas suspensas no espaço. «Paradoxos de 
representação imagética» – elucida o artista. Numa unha vê-se representado um arco-íris. A caixa 
dentro da caixa, o quadro dentro do quadro, numa progressão crescente e decrescente, até ao infinito”. 
Eurico Gonçalves, “Jadis et Naguère, surrealistas no início e agora”, in O Jornal, Lisboa, 10 Maio 1985 
(reed. in catálogo da exposição: Eurico Gonçalves. Estou vivo e escrevo Sol, Vila Nova de Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 2006, pp.195-197). Sobre os paradoxos de espaço de Zenão de Eleia, 
cf. G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Os Filósofos Pré-Socráticos, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1994, pp.278-281. 

52 Rui Mário Gonçalves; “Carta de Lisboa II”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº41, Junho 1979, p.61. 
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repentinamente numa lógica do absurdo. A imagem fornecia repentinamente à 

percepção uma possibilidade que a percepção recusava entender. Ao contrário da fase 

metafísica de Chirico, os objectos de Calvet não surgiam especados numa espera 

demorada da sua contextualização semântica, para antes provocarem com um 

imprevisto activo a própria impossibilidade semântica com que surgiam. Não se tratava 

de tempo suspenso, mas de tempo absurdo, em que a estranheza metafísica se dava por 

impacto. Calvet combinava figuras puras com figuras representativas de coisas do 

quotidiano, de modo a que as segundas convocassem as primeiras para a ilusão de 

realidade, e essa ilusão provocasse uma irrealidade da representação: «a representação 

de objectos de uso comum é amplificada desmesuradamente, enquanto vastos 

horizontes surgem minúsculos, provocando uma espécie de “arrepio metafísico” 

(…)»53. Os objectos surgiam numa proposta tangível da realidade que a pureza espacial 

de outras formas recusavam. Entre espaço abstracto (não coisa) inactivo e espaço 

objectual (coisa) activo estabelecia-se uma relação fundida de mútua exclusão: um 

espaço prévio, na lógica de Chirico, era invadido por outro, com um tempo e acção que 

nele mergulhava a posteriori, existido continuidade do espaço pictórico, mas não da 

espacialidade e do tempo. Calvet surpreendia um espaço mental e supra-sensível com 

um físico e sensível no interior de uma mesma representação, procurando uma 

continuidade que se revelava de mútua recusa. 

Articulando uma herança objectual da natureza-morta, com a da paisagem, ambas e 

nesta ordem exploradas na sua pintura metafísica dos anos de 1950, Calvet procurava 

explorar as articulações formais e simbólicas entre o cheio e o vazio. Tratava-se de 

procurar, pelo absurdo e paradoxo, «aliar o valor formal ao valor simbólico»54. Assim, a 

caixa vazia, de arestas secas e de cor surda, como concepção de espaço vazio, tornava-

se uma caixa de fósforos de cores garridas e solidificação gráfica mais lúdica, 

mergulhando na ironia de uma monumentalidade absurda. Conceber o espaço obrigava 

a uma imediata expectativa simbólica, dada por impacto e absurdo, pelo que a 

concepção do espaço apresentava-se coincidente com a elaboração de uma cenografia 

de alegorias.  

Neste seu regresso à figuração metafísica a cor ressurgia exuberante, plana e recortada 

com o vigor dos contrastes que estabelecia. O cromatismo animava a irrealidade da 

                                                 
53 Eurico Gonçalves; “26 artistas de hoje”, in Flama, Lisboa, nº1312, 27 Abril 1973, p.15. 
54 Rui Mário Gonçalves; “Carlos Calvet”, in Pintura & Não, nº1 (suplemento da revista Arquitectura, 

Lisboa, nº108, Abril 1969), p.90. 
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imagem de um fascínio lúdico, ou de um fantástico infantil. Se o desenho era rigoroso e 

tudo determinava, a cor surgia para se vingar desse domínio, manifestando o poder 

irreal da sua presença saturada. Arestas rígidas, definindo um espaço racional, de 

austeridade mental, entravam em súbitos contraste com irrompantes objectos (luvas) e 

formas (nuvens) moles55. Calvet explorou também a repetição sequencial de elementos, 

numa espécie de eco figurativo que marcava o espaço de tempo e de irrealidade. Para 

Calvet a metafísica era profunda e séria porque era, sobretudo, uma dimensão lúdica. 

Daí essa sensação de uma metafísica lúdica e jocosa.  

 

 

“Eu utilizei o trompe l’œil como uma citação”  

(Eduardo Luiz, 1973). 

 

Diferente foi o processo de Eduardo Luiz (1934-1988), no desenvolvimento de um 

projecto de pintura de âmbito metafísico. Nos anos de 1950 efectuou uma pintura de 

paisagem esvaziada e melancólica, perto das que Nikias Skapinakis então efectuava, 

fase que seria consagrada com o Prémio Jovem Pintura organizado pela Galeria de 

Março (1953). Em 1958, ano em que partia para Paris como Bolseiro da FCG iniciando 

uma emigração sem regresso (acabando por falecer em Yévre-le-Châtel), já explorava 

uma dimensão mais irreal a partir de uma estilização dos elementos. Fundos 

monocromáticos frios e lisos recebiam figuras finas, na recusa de qualquer sentido de 

massa, agindo como eixos verticais ou ainda horizontais – numa linha que António 

Quadros, por essa altura, também experimentaria, e em ambos sendo já manifestação de 

um prematuro esforço de renovação da figuração. No início da década seguinte este 

lirismo irreal fazia uma tangencia à abstracção que os títulos evitavam (Les Oiseaux 

Blancs, 1961; Les Boeuf aux Cornes d’Or, 1961). Uma pequena pintura a óleo sobre 

madeira, Portrait Réaliste d’une Fleur Abstraite (1960), deixava o tom irónico de uma 

inversão da articulação antinómica entre abstracção e representação: o significante 

tornava-se o real e o representado era a abstracção como ideia (ou conceito), ou seja, o 

significante fazia a figura e fundava a mimesis (trompe l’œil), enquanto o significado ou 

ideia esquecia a figura – anunciava-se assim o projecto de uma pintura de denotação 

cuja relação com a ilusão mimética ambicionava a «ideia plástica»56. Esta fase como 

                                                 
55 Cf. Ibidem, p.90. 
56 Eduardo Luiz, cit por. José Gil, “A Imagem-Véu de Eduardo Luiz”, in catálogo da exposição:: Eduardo 
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que se encerrava com nova ironia, com Homenagem a um crítico (1966), em que a 

ilusão mimética oferecia fezes sobre um bordado acompanhado com um garfo e uma 

linha de horizonte a indicar a aresta de uma mesa. Entretanto, entre estas obras, 

desenrolou-se uma fase que abeirou à abstracção por diluição da figuração, uma espécie 

de vapor difuso que fazia da figuração um vislumbre luminoso sem presença. Esta 

figuração apagada, cujos resíduos fantasmas eram a única marca da superfície, deixava 

micro-anamneses na superfície. Esta parecia um quadro apagado, pronto a reinscrever-

se parecendo disponibilizar-se para a fase seguinte, que seria determinante no percurso 

de Eduardo Luiz.  

 

Em 1966 começou a apresentar pinturas da série Ardósias (no Salon de la Jeune 

Peinture de Paris, na exposição colectiva de Seis Pintores Portugueses de Paris, em 

Lisboa, e depois numa individual na Cooperativa Árvore, no Porto), que dominaria a 

sua produção até cerca de 1969. Um rigor de análise mimético conjugava-se com um 

rigor de análise técnica, um como ilusão, que o outro desfazia ao integrar numa espécie 

de esquema explicativo de carácter pedagógico, que o fundo sublinhava em novo e 

contextualizante trompe l’œil ao simular as ardósias escolares com respectiva moldura 

em caixilho de madeira. A mimesis anunciava-se como vontade de suportar uma ideia 

que necessitava de explicação. Nestas pinturas os objectos são descontextualizados, 

retirados do seu sentido quotidiano, para se acompanharem de uma retórica pedagógica, 

                                                                                                                                               
Luiz. 1932-1988, Paris: Centre culturel Portugais de la Fondation Calouste Gulbenkian, 25 Outubro a 
15 Dezembro 1990. 

Eduardo Luiz,  
A Grande Ardósia, 1966,  

óleo sobre tela, 97x130 cm,  
col. do Estado 
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espécie de «teoremas do absurdo»57 ou «fórmulas de matemática fantásticas»58 que os 

tornam uma natureza-morta meta-sensível e, por isso, meta-trompe l’œil. 

A explicação revela-se inútil e sem razão59. É a ironia que acaba por fundamentar a 

verdade última da pintura como obra de arte, absorvendo a lógica e a explicação 

analítica como absurdo poético. A arte explica-se a si própria na inutilidade de ela 

própria se explicar. A ideia inculca-se no processo de significação da forma. Quando a 

forma se procura dar ao olhar através da ilusão mimética, esta sofre o curto-circuito de 

uma retórica conceptual que nela se intromete (note-se que também a explicação é 

fornecida através do trompe l’œil da ardósia e das simulação das suas inscrições a giz). 

Entre os objectos em trompe l’œil que não pertencem à lógica do quadro como ardósia 

(também ela em trompe l’œil), mas à do quadro como pintura, e às inscrições deste que 

absorvem esse trompe l’œil, estabelece-se um diálogo paradoxal de ilusões. O fundo da 

ardósia funciona, segundo o pintor, como um negro de «ausências de pintura, denotação 

de ausência de denotação, uma vez que a não-denotação é impossível»60. Esta ausência 

de retórica de ilusões denotativas seria essencial no desenvolvimento do projecto de 

Eduardo Luiz, encontrando sobre esse vazio o meio de salientar um rigor de definição 

solitária de objectos em trompe l’œil. 

A partir de 1970, Eduardo Luiz insistia na representação de vegetais (frutos e legumes), 

que resgatava como actores de uma encenação em trompe l’œil, aludindo assim às 

colaborações que o pintor teve com o teatro nos anos cinquenta em Portugal e com o 

cinema nos anos sessenta, em França61. Nestas encenações dominam rabanetes voadores 

e fálicos; ou a romã aberta, que sorri como Gioconda e que, ao mesmo tempo, insinua 

uma vagina.  

A mulher foi outro dos motivos principais de Eduardo Luiz, apresentando-se 

simultaneamente como arquétipo e como parte, como fragmento que se especa na 

vontade e impossibilidade do todo; casos em que a mulher é seios, nádegas, braços, 

cabeça. A parte explora-se como um mínimo estruturado (uma breve gestalt 

iconográfica) e como primeiro signo de denotação. Assim, na limitação da forma, a 

                                                 
57 Edouard Roditi, (catálogo Galeria Claude Levin, 1968), cit. in ibidem. 
58 «L’explication devient un paysage poétique puisque inutile et sans raison». Anne Trounche, (in Revue 

des Arts, 1968), cit. in Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Eduardo Luiz, diálogo entre Fernando Gil e Eduardo Luiz do catálogo da exposição: Eduardo Luiz 

expõe na galeria 111, Lisboa: Galeria 111, Janeiro 1973.  
61 No âmbito do cinema executou, em 1964, os desenhos e pinturas do filme de animação La Brûlure de 

Mille Soleils, de Pierre Kast e Chris Marker. 
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mulher dá-se como ideia e memória na impossibilidade da sua integralidade: «o Eterno 

Feminino não existe, o Eterno Feminino é, mas desmembrado, esquecido como tal»62.  

A forma, como fragmento, precisava de uma luz que só se desse com ela. Em Eduardo 

Luiz a luz não se explorou como actuação no espaço, nunca tocando nos fundos, que se 

mantinham inertes e imaculados como superfície, para apenas se relacionarem com as 

coisas que se representavam e em função da sua melhor definição mimética. Enquanto o 

impressionismo procurou ir pintar para o ar livre, não sabendo o que vai pintar até 

coincidir o que pinta com o que vê, explorando uma luz que é instante e momento 

global, Eduardo Luiz preferiu o atelier, sabendo o que vai pintar, mas que pinta sem o 

ver, de memória63, através de uma luz que só surge então (não estava nem numa 

dimensão referencial, tal como não se completa como iluminação global da imagem) 

apenas para modelar a ilusão das coisas em trompe l’œil. A luz não cria espacialidade, 

mas apenas relevo ou fragmento de espaço como seu signo, uma denotação por 

mimetismo de uma parte exaltada em solitária contradição.  

Em Ciel eclaté (1985), a ilusão (na linha que René Magritte iniciou em 1933 com A 

Condição Humana) do rasgão da tela liquida a ilusão do azul do céu: a mimesis devora 

a mimesis em auto-superação, como se no seu excesso ela manifestasse um paradoxal 

rompimento interno de expurgação. Nesse jogo com o olhar, este é ultrapassado pela 

especulação que nele se intromete. É o próprio trompe l’œil, e o seu poder para exercitar 

o paradoxo, que denuncia a ilusão da imagem.  

Eduardo Luiz recusou a escrita pessoal da caligrafia individual do pintor, preferindo um 

«caligrafia anónima»64 ou impessoal. Em vez da emanação da matéria pictórica ou do 

gesto do pintor, Eduardo Luiz preferiu anular a dimensão plástica como questão física, 

espalmando tudo no jogo da ilusão mimética que se decidia logo na abertura da imagem 

(através das molduras, por vezes múltiplas, em trompe l’œil), em função duma desejada 

«ideia plástica». Procurando anular o autor, tal como o significante, a denotação 

tornava-se o ponto de fuga privilegiado da imagem. A serenidade e eloquência, sem 

gestos e emoções expressionistas, em função de um virtuosismo frio («Virtuosité 

froid»65), elaborou uma pintura de precisão fina cuja execução meticulosa desfazia a 

emoção numa frigidez que acentuava a presença das coisas figuradas. 

                                                 
62 Eduardo Luiz, diálogo entre Fernando Gil e Eduardo Luiz in catálogo da exposição: Eduardo Luiz 

expõe na galeria 111, Lisboa: Galeria 111, Janeiro 1973. 
63 O próprio pintor se separou deste modo da atitude do «pintor impressionista». Cf. Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 José Pierre; “Exposition d’Eduardo Luiz à Paris”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº23, Junho 1975, 
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Utilizando o poder analítico do desenho, na linha histórica de Ingres, definia-se a 

precisão de uma representação que, em sentido inverso, se esvaziava numa depuração 

cenográfica. Uma pintura que se contradizia entre o rigor analítico que concebia o 

trompe l’œil e a síntese cenográfica que isolava os objectos e estendia o vazio dos 

fundos, em que um mundo demasiado nítido e límpido e uma luz demasiado polida, 

arrastava a ilusão até à sua irrealidade denunciando-a por saturação denotativa. Perfeita 

e minuciosa como mimesis, a figura revelava-se contraditória e irónica ao denotar-se. A 

abstracção deixava de ser uma forma sem figura, para se manifestar como uma figura 

denotada até à irrealidade do conceito. A abstracção já não se situava na recusa ou 

anulação prévia da figura como mimesis, mas exactamente por superação de uma 

mimesis que atravessava em excesso. Manifestava-se uma espécie de para lá da imagem 

na sua especação absurda. Depois da ilusão mimética a imagem procurava ainda o seu 

sentido. A especação, fragmentação e repetição da coisa mimética suspendia (mas não 

anulava) o referente tornando-o significante «em segundo grau», como que disposto, 

nessa suspensão, a uma nova linguagem – a uma nova «cadeia significante»66.  

 

Tal como Eduardo Luiz, também Cruz-Filipe (n.1934) apresentou um caso peculiar no 

processo de renovação figurativa. Engenheiro de formação, começou como autodidacta 

em 1956, num percurso solitário que se iria determinando, sobretudo numa fase inicial 

de definição de um projecto pessoal, em fases que se articulavam com o ritmo da sua 

apresentação em exposições individuais. Uma heterogénea experimentação de 

arcaísmos modernistas ficaria patente na sua primeira exposição individual, em 1957, na 

Galeria Pórtico. Seguiu-se um domínio das paisagens com afinidades com a produção 

contemporânea de João Hogan, Sá Nogueira ou Nikias Skapinakis – com destaque 

relativo a este último, sobretudo nas paisagens parisienses pintadas por Cruz-Filipe 

(Place du Tertre, 1962; Les Quais, 1963).  

Na segunda exposição individual, em 1966, na Galeria Divulgação de Lisboa, 

apresentou óleos sobre platex, onde apresentava um gosto pela fragmentação e 

desdobramento das formas (Evocação, 1966). Em 1968, altura de uma terceira 

apresentação individual, primeiro na mesma Galeria Divulgação e de seguida na 

Cooperativa Árvore no Porto, o pintor começava a efectuar regularmente pinturas com 

                                                                                                                                               
p.73. 

66 José Gil, “A Imagem-Véu de Eduardo Luiz”, in catálogo da exposição: Eduardo Luiz. 1932-1988, 
Paris: Centre Culturel Portugais de la Fondation Calouste Gulbenkian, 25 Outubro a 15 Dezembro 
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colagens. Inicialmente numa linha surrealista em que (ainda) se manifestava numa 

dimensão matérica, a colagem desenvolveria-se depois na exploração de uma montagem 

iconográfica, numa procura de associações (que mais tarde se efectuariam por elipses) 

entre imagens cada vez mais pensadas e compostas. A imagem final era uma montagem 

resultante de partes de imagens prévias.  

Ao se apresentar novamente numa exposição individual em 1970, agora na Galeria 111 

em Lisboa, estreava a exploração da tela fotossensível, técnica que passaria a determinar 

o seu projecto pictórico. A partir de então o seu modo de produção articulava, numa 

primeira fase, o corte e a colagem em suporte de papel de menor escala, utilizando 

iconografias prévias recolhidas da realidade, sendo inicialmente mais dominada por 

imagens do quotidiano ou do mundo publicitário (depois passará a dominar a própria 

história da pintura) e, numa segunda fase, tais colagens eram executadas como estudos 

ou maquetas, eram transportadas para telas foto-sensibilizadas, depois retocadas 

manualmente67. As telas fotossensíveis já tinham sido exploradas por Sá Nogueira, mas 

enquanto neste esta técnica era absorvida pela picturalidade, ao serviço de uma 

gestualidade física do criador, em Cruz-Filipe ela anulava qualquer dimensão corporal 

para se deixar dominar por uma dimensão mental. A possibilidade de retoques ulteriores 

para rectificar qualquer imprecisão do processo técnico, embora sendo um gesto 

pictórico que corrija a técnica, manifestava-se em serviço desta. Por outro lado, Cruz-

Filipe mantinha um maior esclarecimento de cada imagem citada, obrigando a pensar o 

rigor da sua composição de modo a não quebrar a sua existência prévia. Pintada com a 

luz, a imagem nasce imediata e globalmente, recusando qualquer temporalidade do 

gesto ou da matéria como sua génese sensível. É à velocidade da luz que se passa da 

superfície neutra (mais do que à tela) à imagem (mais do que à pintura). Nesta sua 

instantaneidade mais veloz que o gesto do pintor anulava-se a historicidade de uma 

concepção física, revogava-se a reminiscência do gesto pictórico de um autor corporal. 

A história que se fornecia resultava do atavismo das imagens prévias das quais a pintura 

nascia ao citar de modo repentino. Da acção de Cruz-Filipe restava apenas a encenação 

dessas memórias iconográficas. Sem gesto, a imagem citada surgia como uma espécie 

de ready-made iconográfico que apenas o exercício de associação atenua. Existia uma 

                                                                                                                                               
1990. 

67 Ficam assim demarcados três momentos: um de corte e fragmentação como escolha de imagens prévias 
a citar, um segundo de colagem (ou montagem) que associa essas imagens numa só e que culmina com 
a impressão fotográfica na tela fotossensível, e um último (de certo modo póstumo) que implica 
retoques finais do pintor. 
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montagem de herança dadaísta e surrealista transposta para a escala e timidez da 

pintura, onde se assumia como ícone ou imagem dentro da imagem. Na exposição 

efectuada na Galeria 111 dominavam os espaços interiores, que funcionaram como uma 

primeira fase de resgate de uma intimidade que depois passaria para a paisagem.  

Entre 1972 e 1973, Cruz-Filipe afirmaria a fragmentação e a montagem como citação 

de iconografias da história de arte, onde surgiam ou ecoavam nomes associados à 

delicadeza do desenho e ao mistério, como Vermeer (1632-1675), Chardin (1699-1779), 

La Tour (1593-1658), Baschenis (1607-1677), Ingres (1780-1867), Friedrich (1774-

1840) ou Magritte. A pintura citava-se na (noutra) pintura – ou a imagem noutra 

imagem, passando por uma mediação fraccionária e foto-reprodutiva. Provocavam-se 

relações recíprocas entre a pintura e a fotografia, em mútua citação, sendo e não sendo, 

simultaneamente, uma e outra68. 

Ao mesmo tempo acentuava-se outra questão: a impossibilidade de colocar 

simultaneamente várias imagens numa mesma dimensão de superfície, implicando uma 

ruptura mútua, uma interrupção que obrigava a fragmentar cada uma delas para poder 

revelar a outra. Mais do que uma colagem de iconografias prévias (associação), trata-se 

de um verdadeiro encaixe de imagens prévias (processo este de subtracção). A 

composição de Cruz-Filipe tornava-se essa escolha geométrica das zonas de superfície 

do quadro em que cada imagem citada sofria uma elipse para a revelação de outra. 

Neste jogo perdia-se qualquer centro, resvalando-se para a perda exterior ou lateral. 

Tudo se decidia nas linhas vislumbradas (não traçadas) na cesura entre cada imagem 

citada, onde cada uma é interrompida e surpreendida pelo aparecimento do poder 

elíptico da «outra».  

Nestas pinturas não há propriamente fragmentação, nem uma combinação de momentos 

e narrativas, mas o reenquadramento e associação de ambientes de imagens. Cada 

imagem cortada deixa visível o seu estado de expectativas perceptivas, seja da sua 

espacialidade seja das suas referências e memórias. O corte da imagem surge como algo 

incompleto, numa «luta contra o espaço delimitado do enquadramento (da foto ou da 

tela)»69, provocando uma espécie de desejo que actua com as suas expectativas 

provocadas. Abertura e perda actuam na relação e intersecção das imagens incompletas, 

                                                 
68 Cf. Ana Hatherly; “Rigor e ambiguidade na pintura de Cruz-Filipe”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, 

nº54, Setembro 1982, pp.18-21. 
69 Ibidem, p.19. 
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numa provocação de ressonâncias perante as expectativas das outras imagens. A 

imagem remete para referências miméticas que a incompletude prejudica e perturba. 

A ocultação é efectuada através de outras imagens, que actuam como uma espécie de 

cortinas-máscaras perturbadoras ao assumirem um papel autónomo de representação no 

espaço de superfície que ocultam. O jogo de revelar a partir de uma nova imagem 

associa-se ao jogo de tapar: revelação e ocultação são os dinamizadores de uma 

associação de imagens efectuada por opaca anulação. Verifica-se um ritmo metonímico 

de imagens incompletas, em que estas funcionam relacionando-se como máscaras umas 

das outras. É este jogo rítmico de máscaras iconográficas que organiza a composição, 

feita não tanto das associações entre as imagens, mas entre os seus hiatos, ausências e 

delimitações provocados pela sobreposição. É na procura do equilíbrio de uma 

coexistência mútua, na superação das diferenças e não coincidências, que as imagens 

incompletas provocam sentidos. Estabelece-se um encontro ou intersecção sem 

coincidência, cujo acaso não repentino e num sereno e programado rigor faz meditar o 

sentido perdido e distante das suas associações por justaposição.  

O processo fotográfico sobre tela articulava, num mesmo plano de concepção luminosa, 

as diferentes iconografias citadas, de modo que a lógica da colagem se transferia para a 

da montagem. A relação com o cinema tornava-se evidente70, mas enquanto nesta arte, 

por princípio, se verifica a impossibilidade de colocar dois espaços simultâneos num 

mesmo tempo (obrigando ao corte no tempo), na pintura de Cruz-Filipe verifica-se a 

impossibilidade de colocar dois tempos simultaneamente no mesmo espaço (obrigando 

a uma ruptura no espaço). Este esforço de simultaneidade, do desejo de diferentes 

imagens ocuparem o mesmo espaço, permite uma relação com as décollages de Mimo 

Rotella. Contudo, Rotella revelava esse desejo por outra imagem subposta através de 

um gesto de desvelação que se aplicava através de rasgões na imagem sobreposta, 

havendo um domínio da imagem de cima, que deixava espreitar a debaixo apenas pelo 

que se revelava nesse gesto que lhe efectuava faltas – a revelação era um gesto 

destrutivo e dilacerante sobre uma imagem dominante sobreposta. As imagens 

ofereciam-se também como matéria (revelando-se uma marcação de Burri em Rotella), 

pelo que esse espreitar era um estado de acção incompleto, de ruína física (e só depois 

iconográfica) que se oferecia ao observador, uma inspiração do gesto anónimo das 

                                                 
70 Segundo Cruz-Filipe a sua pintura tem mais influências do cinema que da fotografia. Cf. Elisa Maria 

Gaudêncio Soares, Cruz-Filipe. Viagem do tempo do cinema ao interior do tempo da pintura, 
Universidade de Lisboa: Faculdade de Belas Artes, Mestrado em Teorias da Arte, Março 2002, p.2. 
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cidades que desafiava o voyeur anónimo. Cada gesto manifestava-se coincidente com o 

retirar de uma imagem que tapava outra, sendo assim também uma oferta de 

espreitadela ao observador perante essa ruína de uma imagem e o desvelamento de 

outra, estando as duas imagens em planos diferentes, embora a lutar por um mesmo 

plano. Deixando manifesto o gesto que destapa a imagem subposta por rasgamento da 

imagem sobreposta, também se deixava manifesto a suspensão dessa operação, de modo 

que a imagem surgia ao observador num estado de interrupção de uma operação de 

desvelamento, oferecendo-se mesmo à sua continuidade. A tensão do observador está 

entre uma imagem que é o presente num primeiro plano de superfície em ruína e em 

desaparecimento perante outra, que foi primeiro plano no passado, a querer re-aparecer 

– numa articulação com a cultura de massas, de onde tais iconografias são oriundas, 

revela-se também a moda iconográfica anterior por destruição actual, como que 

invertendo o ciclo e fazendo-o andar para trás. Cruz-Filipe não manifestava qualquer 

gesto nem a materialidade física, centrando-se no carácter iconográfico de imagens que 

se apresentam já num estado de suspensão de equilíbrio (e não de interrupção de um 

gesto), sem tensão entre imagem de cima e de baixo ou entre sobreposta e subposta, mas 

por justaposição. Ambas estão no mesmo plano, nenhuma delas dominando nem 

nenhuma espreitando (mesmo que com níveis de profundidade diferente), sustidas na 

perenidade de uma espera que indica toda uma meditação que não se resolveu – e é esta 

não resolução que fica em estado de suspensão, espécie de entropia por ausência de 

corolário. A ruína não é física mas apenas semântica. Por outro lado, Rotella usou 

ícones mundanos, esse «papel de parede das cidades»71 ou a sua pele iconográfica, 

como ícones pobres (tal como os materiais pobres de Burri), recentes e efémeros. Cruz-

Filipe utilizava ícones eruditos, memória certa de um museu imaginário, a que impunha 

uma meditada e profunda semântica compositiva. A ortogonalidade mondrianesca das 

linhas divisórias das imagens citadas estabelece simultaneamente uma separação (onde 

começa uma imagem citada e começa outra) e uma ligação (onde as diferentes imagens 

citadas apresentam contacto e desejo de continuidade), de modo que nenhuma delas se 

afirma como figura privilegiada perante a outra. Não prevalecendo tal segregação de 

ordem gestáltica de cada imagem citada (por fragmentação), cada parte impõe o seu 

domínio sobre a superfície, agora numa simultaneidade da presença, seja representando 

                                                 
71 Cf. Pierre Restany, “Mimmo Rotella. História de uma modernidade perene” (2003), in catálogo da 

exposição: Mimmo Rotella na Cinemateca – Homenagem a Marilyn Monroe, Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, Espaço dos 39 Degraus, 4 Novembro a 19 Desembro, 2003. 
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um corpo seja uma paisagem. A ordem ortogonal de divisão das imagens, sem gesto e 

com o rigor dessa linha fina que se fornece na mudança, compõe a serenidade de um 

jogo de molduras interiores e de imagens dentro de imagens, como retalhos. Cada parte 

de imagem citada impõe a interrupção e ausência da outra, sendo a separação, a ruptura, 

ou o aparecimento brusco de um «outro» (outro espaço, outro tempo, outra luz) como 

imagem, que efectua a suspensão. A extensão da superfície vinca a sua interrupção, 

entre drapejados ou vagas de onda interrompidos, sublinhando esse momento interno de 

interrupção (mais do que falha). A montagem concebe-se nessa aparição de outro na 

contiguidade da superfície, de outra imagem que impõe uma elipse ou interrupção de 

que também é vítima, porque está presa ao mesmo laço de contiguidade. A linha que 

junta e separa duas imagens citadas é-lhes pertença mútua. O facto de essa linha 

significar uma ruptura da imagem citada, mas não o seu fim, solicita um vazio como 

carência ou falta, uma ausência invadida por «outra» com o mesmo poder de 

solicitação.  

 

A série de Marinhas de 1983 ajuda a esclarecer a decisão que se encontra nessa linha 

que está entre cada imagem citada. Na ausência de continuidade entre as diferentes 

imagens citadas na imagem, apenas a linha de horizonte efectua uma contiguidade 

gestáltica (da figura e já não apenas da superfície), como se essa contiguidade se 

encontrasse no horizonte, portanto, no infinito. Em La Porte Étroite (1980), a linha de 

horizonte liga duas marinhas, enquanto uma figura feminina que se atravessa numa 

delas é interrompida pelo surgir da outra imagem citada. As linhas divisórias entre as 

imagens citadas funcionam como abismos que absorveram as faltas de cada imagem 

interrompida perante o aparecimento da «outra» em contiguidade na superfície. Elas são 

Cruz-Filipe, La Porte Étroite, 
1980, acrílico sobre tela 

fotossensível, 34,5x46 cm 
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metáforas de linhas de horizonte, hiatos de um infinito absorvente das falhas das 

imagens citadas, ou instantes sem espessura que sorvem os sentidos das suas carências. 

Por isso a citação não pode ser revivalismo72, porque ela ficou suspensa na sua carência, 

fazendo do passado uma espécie de atavismo letargo e amnésico. Daí também não se 

efectuar nenhum jogo de símbolos, porque todo e qualquer processo alegórico se 

suspendeu na decifração dessa falha. E não se trata, nesse abismo infinito da linha de 

separação, de se terem afundado as carências de cada imagem citada, mas exactamente 

de aí se ter perdido o sentido daquilo que as ligaria, da contiguidade semântica que as 

fundaria e lhes implicou a necessidade de se justaporem nessa impossibilidade de 

pertencerem simultaneamente à superfície. As encenações de enquadramentos de Cruz-

Filipe não diziam, por isso, o que comungam duas imagens diferentes, mas a própria 

impossibilidade dessa comunhão. Daí ser possível falar de uma «atopia» ou da 

«destruição de uma cena fundadora»73, considerado que estas emergem não porque uma 

imagem citada efectua uma elipse a outra, mas porque procuram ambas uma 

simultaneidade de presença e sentido. Não há possibilidade de continuidade da figura na 

contiguidade da superfície do quadro, mas também não há choque nem provocação, 

restando ao observador esse estado de suspensão voyeurista perante essa ontologia da 

impossibilidade. A elipse provoca uma latência da memória, um campo escondido de 

significados, mas este só se pode destapar retirando a outra imagem com que a relação 

se procurava efectuar; de modo que o que fundamenta a imagem final, a colagem e 

relação entre imagens, é também o que funda essa subtracção ou esse apagamento da 

memória. O desejo de relação efectua-se assim por essa latência que está na perda. A 

imagem (resultante desse jogo de elipses de imagens citadas) já não «torna visível», 

invertendo o sentido da famosa frase de Paul Klee74, partindo antes do visível para um 

invisível colocado nesse abismo entre imagens. O visível que resta apenas conduz para 

esse abismo críptico onde o olhar se suspende. Se o olhar perceptivo é lento perante a 

pintura de Cruz-Filipe, tal deve-se a uma inevitabilidade provocada por esse tempo 

elíptico de percepção, visto que esta se faz conduzida pelo abismo entre os fragmentos 

do visível em imagem que se dão na linha de interrupção. Esta linha surge assim com o 

mesmo poder de contemplação dos horizontes do pintor romântico alemão Gaspar 

                                                 
72 Cf. Fernando de Azevedo, “69/76 – Questions du Réel”, in Cruz-Filipe, Porto: Lello & Irmãos 

Editores, 1994, p.82-83. 
73 Cf. Bernardo Pinto de Almeida , “Cruz-Filipe – O teatro dos Sentidos”, in Cruz-Filipe, Porto: Lello & 

Irmãos Editores, 1994, p.82-83. 
74 Cf. Ibidem, p.39. 
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David Friedrich, citado directamente pelo próprio Cruz-Filipe em pinturas, como O 

Espelho de 1984. A imagem apresenta-se entre a elipse de uma falta e a estabilidade de 

uma presença, como que entre «nostalgia e permanência»75.  

À entrada dos anos de 1980, os rostos (dominantemente femininos), antes algo 

desvanecidos, passaram a esconder-se num jogo de opacidades e elipses. No ciclo 

Portrait (1989-1991), ou em pinturas como Espace d’Absense (1991), Point d’Orgue 

(1994) e Melancolia (1993), as figuras humanas, anunciadas como unidades com 

autonomia, que se delimitam e contornam sobre o fundo, oferecendo-se em primeiro 

plano, suspendem-se repentinamente substituídas por paisagens que são fundo sem 

contorno e sem delimitação. O rosto, como centro da atracção perceptiva na busca de 

identidades, anula-se bruscamente sendo substituído por paisagens – que expandem 

repentinamente a percepção, num movimento contrário à concentricidade a que o rosto 

convidaria antes de eclipsado. Em pinturas como Vertigo (1985), Feu du Soir sur toutes 

Rives (1986) ou Mortecor (1993) os rostos interrompem-se com véus e cortinas, cuja 

transparência ou opacidade pressupõe algo que se esconde, algo por detrás de si, em 

oposição ao rosto que se forneceria para diante de si como identidade e reconhecimento. 

Numa elipse de segundo grau, o rosto substitui-se bruscamente por águas e céus de 

luzes que abrem o espaço (o vazio) na desaparição do rosto a iluminar, ou por um jogo 

de véus e cortinas que cobrem o que, com o seu aparecimento, se retirou, tapando o que 

já lá não está. O eclipse sobre o rosto, substituído bruscamente por outra imagem citada, 

surge como uma máscara da identidade roubada, obrigando a um estado de «biografia 

suspensa»76. Retirados os rostos, resta-nos os pormenores como a dobra de um 

drapejado ou os dedos de uma mão, passando o olhar a funcionar num descentramento 

que amplia e reenvia à própria perda do centro. As mãos são disso forte expressão, 

como uma busca de identidade que resvala para uma dimensão táctil perante a perda do 

rosto.  

Na encenação de enquadramentos da pintura de Cruz-Filipe não há verdadeiras 

associações, mas um jogo de mascaramento de imagens que se ligam nesse acto. As 

imagens citadas estabelecem entre si uma proibição ao olhar, uma abertura à inculcação 

do mistério (mais do que do enigma, no sentido em que não se revela sem desvelamento 

                                                 
75 Fátima Lambert, Cruz-Filipe. Tratado da solidão virtuosa, Lisboa: Editorial Caminho, 2006 p.25. 

Destacamos esta mesma publicação, relativamente à questão da «melancolia» em Cruz-Filipe. Ibidem, 
p.22-24. 

76 Cf. Fernando de Azevedo, “106/80 – La Porte Étroite”, in Cruz-Filipe, Porto: Lello & Irmãos Editores, 
1994, p.84. 
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das elipses). Porque os segredos irrompem com a relação entre as imagens citadas, no 

silêncio das suas integridades abolidas, resta o esforço contemplativo de uma espera 

onde o olhar se perde – porque o olhar não se pode colocar no interior da espessura 

dessa linha entre as imagens, abismo que esconde a revelação como uma espécie de 

horizonte (linha de fuga) do próprio mistério mergulhado no infinito.  

Tal como no caso de Eduardo Luiz, as imagens de Cruz-Filipe, não assentavam na 

consciência da figuração, mas no poder de representação. A figura cedia à mimesis e à 

dimensão evocativa da representação. Os seus jogos de elipses efectuavam-se sobre uma 

dimensão representativa ou um efeito iconográfico em perda, mas não propriamente 

sobre uma consciência de figura. 

 

Nesta linha de pesquisa são ainda de referir as colagens efectuadas por Eduardo Nery 

(n.1938) desde meados dos anos de 1960. Na primeira metade da década, num dos seus 

primeiros ciclos criativos, experimentou uma abstracção lírica assente numa 

caligrafismo negro (tinta da china ou guache) sobre fundos brancos de suportes frágeis 

(papel) que apresentava numa exposição individual na Galeria Divulgação em 1965 

(série que teria continuidade em 2000, a que se seguiu uma exposição dos dois ciclos77). 

Cada gesto é uma expansão e preenchimento vibrante do negro que contacta o branco 

revelando por confronto a luz que lhe está inerente. A espontaneidade gestual actua 

como passagem temporal e efémera sobre a constância branca, mas ao mesmo tempo 

procurando formas arquétipas de sobrevivência e duração. A luz do fundo branco como 

que se revela nesse choque da passagem do negro78. Com a primeira segregação sobre o 

campo visual efectuado com este primeiro signo inscrito, o aparente nada do campo 

visual revela-se um campo de forças perceptivas e o vazio revela-se um espaço de 

energias e tensões. A imediatez sígnica da incisão procura a simultaneidade de uma 

fixação sinalética, como uma passagem de energia que procurava fixar e definir espaço: 

um almejado espaço cósmico – patente em títulos como Energia Sideral ou Paisagem 

Cósmica (ambas de 1964). É a passagem do gesto que revela a integralidade do campo 

perceptivo, revelando ao vazio que não era vazio, mas um espaço potencial e invisível 

que, embora precedente ao gesto de inscrição, só com o aparecimento deste se revela. 

Esta consciência da integralidade e das tensões inerentes ao campo perceptivo 

                                                 
77 Para as respectivas exposições Cf. catálogo da exposição: Eduardo Nery, Obra gestual 1960-2001, 

Lisboa: Palácio Galveias, Junho 2001. 
78 Cf. Fernando de Azevedo, in catálogo da exposição: Eduardo Nery, obra gestual 1960-2001, Lisboa: 
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preparavam as futuras experiências no âmbito da Op Art.  

Num processo paralelo (também produzido entre 1964 e 1965), a dimensão cósmica 

retraia-se do gesto, numa exploração de carácter simbólico-formal patente sobretudo em 

tapeçarias, técnica cuja aprendizagem Nery efectuara em França entre 1960-1961 com 

Jean Lurçat (1892-1966)79. A forma arquétipa como autoridade de uma ordem 

estrutural, dominava a composição e controlava a gestualidade (pouco ajustada à prática 

da tapeçaria). O rigor preparava a ordem cinética e óptica, que ainda se sustinha numa 

dimensão cósmica ou astral explícita nos títulos Os Quatro Elementos (1964), Universo 

(1964-1965) ou Astros (1965). 

A retirada da gestualidade, que sucedia logo após o seu próprio espectáculo nos 

guaches e tinta-da-china sobre papel, faria desenvolver uma exploração no âmbito da 

Op Art que dominaria a ulterior produção de Eduardo Nery tornando-o um dos seus 

maiores representantes em Portugal e, sobretudo, das suas possibilidades de intervenção 

no espaço público. Entendendo a dinâmica visual da abstracção como composição de 

efeitos ópticos, Nery não deixava de, por essa via, explorar as suas possibilidades 

líricas: «Dir-se-ia que o pintor se encontra[va] na descoberta das raízes “românticas”, 

subjacentes ao culto matemático e construtivo das estruturas geométricas» – 

«desvendando-lhe as implicações que recuperaram para a racionalidade da composição 

os sentimentos lúdico e lírico da sensação e da provocação, agindo sobre o 

espectador»80. 

O cubo foi o primeiro e estruturante elemento das explorações ópticas desenvolvidas 

por Eduardo Nery por volta de 1967. Entre a bidimensionalidade hexagonal e a ilusão 

tridimensional da assumpção de uma face quadrada, o cubo funcionou como um 

elemento modular puro, e primeiro, de um jogo óptico sobre a percepção da 

espacialidade. Nery explorou através do cubo uma obsessão mutual entre a superfície e 

a profundidade, entre imanência do plano e potência da ilusão tridimensional, fazendo 

actuar em simultâneo dois espaços em contradição. Numa exposição individual na 

                                                                                                                                               
Palácio Galveias, Junho 2001. 

79 Lembremos que Jean Lurçat era um nome já conhecido e admirado em Portugal, e uma das 
consciências de uma ideia de arte pública, que seria uma das vertentes marcantes da produção de 
Eduardo Nery. 

80 Fernando Pernes; “A Exposição do Banco Português do Atlântico”, in Pintura & Não, nº1 (suplemento 
da revista Arquitectura, Lisboa, nº108, Abril 1969), p.88. «Pressupõe essa atitude uma análise dos 
mecanismos perceptuais e dos processos ilusórios que determinam a visão das coisas, sem que se 
esqueçam, neste caso, os direitos da imaginação poética». F. B. (Francisco Bronze), “Eduardo Nery. 
Galeria Buchholz. Julho 1970”, in Pintura & Não, nº7 (suplemento da revista Arquitectura, Lisboa, 
nº116, Julho 1970). 
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Galeria Buchholz, em Julho de 1969, confrontava esta percepção visual da terceira 

dimensão, como efeito óptico projectado num plano bidimensional cuja lógica interna 

salientava através de paradoxos e contradições: «sugestões espaciais contraditórias ao 

mesmo plano constróem e destroem alternadamente a ilusão da profundidade»81. 

Definições espaciais «aniquilam-se mutuamente» ao reintegrarem-se num plano de duas 

dimensões, como que se perdendo uma dimensão especulativa do olhar em 

profundidade no regresso a uma dimensão fundadora desse mesmo olhar – patentes nas 

séries Espaço Ilusório (1969) ou Sólidos no Espaço (1970). 

                                                                 

Fazendo do plano enquadrado o palco deste jogo de ilusões e contradições, a exploração 

seguinte de Nery centrou-se no limite que define o enquadrado como entidade fechada e 

autónoma – a moldura. Nos inícios de 1970, fazia da moldura, que é limite e bordo por 

excelência, o elemento (e tema) central de uma série de trabalhos que apresentaria nesse 

mesmo ano na Galeria Buchholz em Lisboa. Para tal, fragmentou, inverteu ou repetiu a 

moldura, confundindo-a entre real ou ilusória (representada). A moldura é limite e 

margem do quadro, pelo que a sua realidade física determina a virtualidade da imagem. 

Ao fazer desse limite o centro (ou mesmo figura), Nery perturbava o separador do 

quadro como realidade e como virtualidade. Segundo Derrida, a moldura, sendo limite 

invisível (incolor e imaterial), continua presente para além de qualquer esforço de a 

                                                 
81 R.M.G. (Rui Mário Gonçalves), “Eduardo Nery. Galeria Buchholz. Julho 1969”, in Pintura & Não, nº3 

Eduardo Nery, Moldura Dobrada, 1970,  
tela e moldura dobradas, pintura com têmpera 
vinílica, 82x67x7 cm 
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retirarmos do quadro enquanto existir quadro (como campo visual delimitado ou 

enquadrado) porque decide a integralidade do campo que delimita. Misto de fora e de 

dentro, mas não sua mistura, porque os separa; e também nem meio dentro nem meio 

fora, porque determina essa separação como momento da sua dobra
82. Nery perturbava 

este poder asseverador entre «obra e ausência de obra», ao afectar a rigorosa distinção 

entre o intrínseco e o extrínseco, entre dentro («obra») e fora («ausência de obra»), ao 

multiplicar ou ao interromper as molduras. Esta afectação, que funcionava como uma 

chamada de atenção para a moldura, tornavam-na centro e denunciavam-na como 

elemento de um poder invisível, que decidia os centros e respectivas hierarquias, mas 

que nunca era centro. E o trabalho desenvolvido no âmbito da arte pública por Nery, 

que ultrapassa as questões que abordamos, apresentava aqui uma consciência relevante: 

o apelo à moldura revela os dois lados do limite (dentro e fora), relacionando-os e 

implicando-os.  

O enriquecimento em talha da moldura qualifica-a em contraste com o vazio do plano 

que delimita83. O relevo e ornamentação da moldura sublinham a acção exercida sobre 

ela, de dobra, quebra ou repetição, permitindo que o quadro puro, definido apenas 

enquanto superfície delimitada, se apresente como objecto84. Actuando apenas sobre a 

moldura objectualiza o emoldurado (o quadro) que se torna, antes de conter qualquer 

coisa, algo manipulável para exercícios perceptivos. Não se trata de vazio nem de nada 

(que debatemos relativamente a António Areal), mas de salvaguardar a ontologia do 

quadro puro enquanto objecto no mundo. Uma ontologia do quadro que se afirma como 

súmula do artifício de um jogo de ilusões perceptivas. 

Destas explorações anteriores, Nery desenvolveria uma dimensão figurativa cuja 

representação era dominada por citações arquitectónicas (em articulação com as 

consciências gestálticas, que experimentaria em colagens e pinturas a óleo) – as 

arquitecturas falsas ou suspensas. Estas exploravam mais o artifício de uma espaço e as 

contradições de associação e integração iconográfica, do que a de uma renovação 

semântica provocada pela associação insólita das memórias prévias transportadas pelos 

elementos. Em Nery, uma dimensão óptica agarrava-se a uma constituição figurativa 

para melhor exibir paradoxos espaciais. A perspectiva, como espaço abstracto de 

                                                                                                                                               
(suplemento da revista Arquitectura, Lisboa, nº110, Agosto 1969).  

82 Cf. Jacques Derrida, «Parergon», in La Vérité en Peinture, Paris, Éditions Flammarion, 1978, p.74. 
83 Francisco Bronze; “Carta de Lisboa”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº60, Outubro 1970, p.50. 
84 Um «objecto como quadro» (Fernando Pernes) coincidente com um «quadro como objecto» (Francisco 

Bronze). Cf. Ibidem, p.50. 
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representação e de ilusão devidamente experimentada a partir do módulo-cubo, era 

invadida com topos de memórias (caso do templo clássico grego como modelo de 

perfeição, exemplo histórico e ideal ahistórico ao mesmo tempo), numa manipulação de 

espaços ilusórios que animavam o olhar. A afirmação irreal da geometria, sem luz 

concreta (que, sem gradação, nada modelava), ou uma luz tornada também abstracção 

geométrica, era corrompida por figurações e memórias que integravam um imaginário. 

Nesta articulação, e porque as formas e o vazio são ambos opacos e sem atmosfera, a 

evidência geométrica revelava-se enigmática. A memória não é histórica mas 

intemporal, ou seja, o espaço e o tempo procuram ser conteúdos puros – daí as suspeitas 

metafísicas desta pureza que, no limite de uma exploração óptica, lhe superam a mera 

dinâmica fisiológica do olhar, adquirindo uma tentação romântica. 

                                                                           

Na exposição de colagens intitulada O Museu Imaginário na Sociedade de Consumo 

(apresentada em 1976 na Galeria de Arte Moderna da SNBA), a sua série mais 

denotativa, Nery forneceu o seu contributo mais evidente na problematização da nova-

figuração, num confronto com uma dimensão iconográfica como memória e conteúdo. 

Fundando um interesse pessoal pelo fantástico, este constituía-se por uma dimensão de 

insólito que o próprio considera só poder emergir da realidade85. Esta exploração como 

que requeria a figuração como modo de referenciar uma quotidianeidade no seio da 

qual, ou no contexto das suas expectativas, se surpreendia algo de inesperado. Daí que 

                                                 
85 Segundo o próprio pintor em conversa pública no âmbito da conferência intitulada «O Fantástico na 

Arte: Carlos Calvet, Eduardo Nery, Susanne Themlitz», por Carla Mendes na ArteIlimitada, 27 Janeiro 
2005. O pintor indicava o exemplo de abrirmos a porta de casa para a rua, gesto habitual, e nos surgir 

Eduardo Nery, Sem título (série: O Museu Imaginário 

na Sociedade de Consumo), 1975, colagem sobre 
cartolina (imagem da catedral de Estrasburgo), 
41,6x33,5 cm 
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tal exploração não se pudesse desenvolver de um projecto abstracto como tinha sido o 

seu, mas de um de dimensão denotativa que estabelecia outra linha de exploração do 

artista plástico de marcação iconográfica. Nessas colagens explorou a ironia do 

entrechocamento semântico de iconografias, em que referências da cultura erudita se 

associavam às da cultura de massas: reproduções de obras de arte, com a riqueza da sua 

memória de «conotações estéticas e culturais», confrontavam-se com iconografias da 

cultura contemporânea, reintegradas numa imagem nova, que era também uma 

reconversão para o presente como modo de criticar a «sociedade de consumo»86. A 

montagem era usada numa estratégia de «desmontagem de um sistema de cultura»87. 

Depois de explorar «jogos contraditórios de perspectivas», como um espaço absurdo no 

plano da representação, Nery experimentava agora a «coexistência de memórias»88 

(passado e presente, um com tradição e o outro sem) e de hierarquias (alta e baixa 

cultura) culturais, como confronto absurdo de dois planos de «museu imaginário» – 

noção nitidamente resgatada de André Malraux. O Museu Imaginário de Malraux89 era 

resultante do manuseamento das obras de arte retiradas da sua escala específica no 

interior de um espaço próprio, que era o museu, para serem reproduzidas noutra escala e 

num espaço público alargado através da divulgação característica da cultura industrial 

dominada pelo registo fotográfico. As obras passavam a expor-se com novas 

possibilidades de organização e relação (processos de sistematização e ordenação 

definindo características comuns), com mutações de escala (que Nery, de modo análogo 

ao de Calvet, também experimentava nos seus jogos de perspectiva) que reduziam a 

arquitectura e ampliava uma moeda, tudo transferido e adaptado à medida do suporte de 

divulgação. Nery manuseava esse suporte do museu imaginário (a reprodução), para a 

subverter com as iconografias próprias da cultura de consumo.  

Nery associava a anterior elaboração de paradoxos de espaço a uma produção de 

paradoxos semânticos, numa interferência de segundo grau. Se os primeiros tinham sido 

concebidos através de uma exploração que partira dos cubos simulados e reais, como 

                                                                                                                                               
na rua um dinossauro. 

86 Eduardo Nery, «Colagens-76», in catálogo da exposição: Eduardo Nery. O Museu imaginário da 

Sociedade de Consumo (desdobrável duplo), Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, Ciclo de 
exposições itinerantes (Agosto 1976). 

87 Eduardo Nery, cit. por Ana Marques Gastão, in catálogo da exposição: Eduardo Nery. Metamorfoses – 

Fotografia, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Sala de Exposições do Piso 01 da Sede, 20 Janeiro 
a 20 Março 2005.  

88 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: Eduardo Nery. O Museu imaginário da Sociedade de 

Consumo (desdobrável duplo), Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, Ciclo de exposições itinerantes 
(Agosto 1976). 

89 André Malraux, Op.cit.  
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módulos de espaço puro que tanto representavam o espaço tridimensional como o 

contradiziam, numa simultaneidade absurdo de perspectivas contraditórias segundo a 

lógica perceptiva, os segundos faziam da memória o lugar do absurdo, carregando-se de 

uma figuração denotativa, como meio de fundar contradições de âmbito mitológico. Se 

um assentava no trompe l’œil renascentista, o outro tendia para o trompe l’esprit, 

segundo a expressão de René Magritte90. A contradição perceptiva do espaço e da 

semântica não se misturavam, antes pareciam confrontar-se como impossibilidade de 

segundo grau, na mesma dimensão da visão. Deste modo, um secador de cabelo é 

colado a completar uma torre gótica da Catedral de Estrasburgo, o que supõe uma 

continuidade, logo contrafeita no choque de escalas (espaço) e de memórias 

mitográficas (tempo) (colagem de 1975); ou ainda, que uma frota de ferros de engomar 

ameace como bombardeiros uma serena paisagem campestre de Ruisdael (Invasão, 

colagem de 1975); que uma monumental e sinistra mão entre pela janela lateral de uma 

reprodução de Rapariga lendo a Carta à Janela de Vermeer (colagem de 1975); ou que 

a épica pose das figuras masculinas de O Juramento dos Horácios de David, se passem 

a acompanhar não das mulheres chorosas e desfalecentes do quadro original, mas de 

manequins apresentando tecidos (colagem de 1976). O campo visual é o lugar de uma 

tensão de imaginários culturais, revelando na incompatibilidade e impossibilidade dos 

seus valores já não um mero equívoco mas uma espécie de blasfémia ou obscenidade
91. 

A diferença de registos, dos vários estilos da arte erudita, que são profundidade e lugar 

de memórias, a essa espécie de ausência de estilo da trivialidade da cultura de massas, 

sem lugar nem história, transforma tais combinações em encontros ridículos no próprio 

esforço de ajustarem sentidos. 

Na mesma orientação, e como que pertencendo ainda ao mesmo ciclo, Nery efectuava 

em 1976 uma instalação no Museu Nacional de Arte Antiga com o título História da 

Pintura Contada em 22,58 metros, um friso com uma sequência contínua de colagens à 

altura do observador médio. Na redução das escalas e das escolhas, era o Museu 

Imaginário (e virtual) de Malraux no interior de um Museu real. Redução do vasto 

museu real no museu imaginário, redução esta depois devolvida e instalada no interior 

de um museu real – jogo de encadeamentos tal como o de molduras no interior de 

                                                 
90 Cf. María Santos García Felguera, Las vanguardias históricas (y 2), Madrid: História 16, 1993, p.112-

115. 
91 Cf. Fernando de Azevedo, “Eduardo Nery ou o intrigante teatro do olhar”, in catálogo da exposição: 

Eduardo Nery. 1956-1996, Lisboa: FCG, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Arte 
Pública), Culturgest (Arte Atelier), 7 Outubro a 21 Dezembro 1997, p.25-26. 
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molduras que o pintor pouco anos antes efectuara.  

Ainda trabalhando com iconografias, seguiu-se a exploração de uma articulação entre 

montagem e desmontagem (série Desmontagem-Montagem de 1977; retomada na série 

Vibração, 1987). Iconografias prévias (reproduções) são cortadas em quadrados, como 

azulejos, e depois coladas em novas combinações, de efeito expansivo. Descobria-se já 

uma «geometria elementar de raios luminosos integrados numa paisagem»92, que nos 

religa aos primeiros desenhos a negro sobre branco que buscavam espaços cósmicos: 

«A força afirmativa destes eixos de Luz modifica a imagem inicial, espiritualizando-a: o 

caos organiza-se em Cosmos»93. 

Nas séries de fotografias Estruturas (1979) e Luz-Espaço-Cor, (1980; expostas em 

1981), Nery pesquisou uma poética das estruturas e da luz na paisagem, sempre na 

procura de uma dimensão abstracta que se revelava ao enquadramento do olhar, no 

próprio momento em que se transformava num campo visual e sem perder a sua 

«relação com a estrutura figurativa»94. Esta pesquisa atenta à luz e ao espaço remeteu ao 

uso de sprays (a partir de 1980), onde gradações da luz e da cor na superfície se 

confrontavam com declarados rasgões, depois remontados na concepção de paisagens 

etéreas e de luz, retomando o interesse pelo espaço puro. A luz não modela nem espaço 

nem (muito menos) coisas, mas a própria superfície movendo-se nela como uma aura 

espectral. É o manuseamento dos recortes e rasgões dos planos que concebe tais 

paisagens: «A pintura recente de Eduardo Nery é simultaneamente um espaço 

delimitado que tende a ilimitar-se e uma luz ilimitada que nesse espaço é contida»95. A 

severidade geométrica dos limites contrasta com as gradações da luz no seu interior, 

numa relação entre o preciso e o etéreo, entre o limitado e o ilimitado.  

Ainda no âmbito da iconografia e da associação de iconografias, experimentou uma 

nova metodologia, sobretudo entre 1983 e 1986, já não através da colagem, mas de 

duplas exposições fotográficas sobre a mesma superfície. As iconografias centravam-se 

ainda na história da arte, mas agora em combinação com fotografias da natureza. Esta 

associação não exibia o ridículo quase blasfemo da série O Museu Imaginário na 

Sociedade de Consumo, para descobrir encontros poéticos. O resultado já não era o 

anterior choque semântico, mas uma fusão de atmosferas (herdadas dos sprays) e de 

                                                 
92 Rocha de Sousa, Eduardo Nery, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1990, p.64. 
93 Eduardo Nery, cit in Ibidem. 
94 Eduardo Nery, in catálogo da exposição: Espaço-Luz-Cor, fotografia 1980-1981, Eduardo Nery, 

Lisboa: FCG, Junho-Julho 1981. 
95 Fernando de Azevedo, in catálogo da exposição: Prémios de Arte em Portugal, Lisboa: Galeria 
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referências (herdadas do Museu Imaginário).  

Em meados da mesma década, experimentou um confronto entre uma grelha 

perspectivada em contradição com o sentido de profundidade representada numa 

iconografia. Pinturas sobre poster fotográfico confrontavam uma grelha perspectivada 

sobre uma paisagem prévia, de modo que essas pinturas actuavam sobre as imagens 

fotográficas denunciando o seu sentido de superfície. A estrutura óptica entreva em 

contradição com a iconográfica.  

Em 1992 Nery queimou pinturas anteriores da sua autoria, tomando o fogo como luz e a 

destruição como purificação. Entre os materiais pobres de Burri e o seu trompe l’œil ao 

avesso, ou as pinturas com o fogo de Yves Klein, Nery procurava fazer do acto de 

arruinar não só um acto de pintura, mas uma procura da pureza da luz no poder 

destruidor da energia. Ao contrário dos sprays, em que explorava uma dimensão 

primordial que emergia, agora restava o que ficava como o nada da ruína da imagem 

extinguida, como subtracção da memória espacializada (Entre o Fumo e a Ilusão; Fogo, 

Degradação; Ao Fundo do Vazio, o Nada; A Imagem Extingue-se). Deixando a ruína (o 

resto), suspendia-se a ameaça do caos. Já efectuada a destruição, já nada ameaçava – o 

que ficou já lhe sobreviveu. A memória da construção da imagem sofria outra e radical 

antinomia, a da destruição – outro paradoxo visível que, em nova dialéctica circular 

provocada, sustinha a última salvação da imagem. 

 

A intervenção pictórica e teórica de Lima de Freitas nasceu com o neo-realismo, no seio 

do qual revelou uma das mais agressivas resistências culturais, já abordada, à abstracção 

em Portugal. A agressividade da sua teoria parecia ter aumentado perante a crise do 

neo-realismo, manifestação também de uma difícil sobrevivência que insistia em 

subsistir. As duas exposições que efectuava em Novembro de 1965, acompanhando a 

publicação do livro teórico Pintura Incómoda, de litografias e desenhos (Galeria 

Espaço), e pinturas e desenhos (Galeria Divulgação), revelavam uma desactualização 

de reivindicações culturais de um realismo, perante as novas manifestações artísticas em 

torno da nova-figuração96.  

Daí que esse ideal social derivado do neo-realismo, que resgatara a necessidade 

funcional das formas, substituía-se à entrada dos anos de 1970 por um ideal de 

                                                                                                                                               
Quadrum, Julho 1983; cit. in Rocha de Sousa, Op.cit., p.68. 

96 Cf. Nelson Di Maggio, “Artes. Um realismo com fronteiras”, in Flama, Lisboa, nº925, 26 Novembro 
1965, p.33; Nelson Di Maggio; “Das Artes Plásticas. Teoria e prática. De um realismo com fronteiras”, 
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arquétipos e símbolos meta-sociais que passava a decidir não só a forma como também 

os conteúdos. Ou seja, o debate entre forma e conteúdo, que o marcara teoricamente, 

sobretudo na sua fase neo-realista e até meados dos anos de 1960, superava-se numa 

simbologia intemporal sobre ambas (forma e conteúdo). Era ainda a literatura a 

dominar, mas o realismo social contaminava-se de uma evolução que foi da psicanálise 

à religião, à alquimia e às ciências ocultas, mergulhando num inconsciente de arquétipos 

a concepção das formas e das figuras, como fundação de um realismo fantástico onde a 

dimensão histórico-social se passava a apresentar por enigmas. A história social era 

substituída por uma simbologia mítica e arquétipa e de dimensão psicanalítica. O 

camponês era substituído por heróis lendários de uma mitologia sincrética (que absorvia 

a história) e as camponesas por ninfas e feiticeiras eróticas. As armas da revolução e os 

instrumentos de trabalho substituíam-se por objectos enigmáticos, e a composição por 

uma geometria arquétipa inspirada nas especulações de Almada Negreiros da relação 

9/10 que o próprio Lima de Freitas estudara avidamente97, aliando leituras de História, 

Alquimia e Ciências Ocultas. A múltipla personalidade de Almada Negreiros, que Lima 

de Freitas admirava, adquiria neste uma unidade visual, numa pintura que procurava 

absorver o múltiplo através de uma imagem conferida como totalidade. O esoterismo da 

pintura procurava absorver o passado e o destino de uma história profunda que uma 

forte densidade mítica tornava meta-histórica.  

 

                                                                                                                                               
in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº217, 24 Novembro 1965, p.8. 

97 Cf. Lima de Freitas, “Almada Negreiros um neopitagórico”, in Almada, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Acarte, 1985, pp.146-175.  
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António Quadros (1933-1994), pintor e poeta, fez parte de um esforço pessoal de 

manutenção e renovação da figuração como constituição de uma dimensão do 

maravilhoso derivada do surrealismo (e menos numa dimensão simbólica e 

especulativa, como Lima de Freitas, e que fora teorizada por outro António Quadros, 

filho de António Ferro) entre os últimos anos de 1950 e a década seguinte. A sua 

formação alternou entre a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e a do Porto, tendo-

se diplomado nesta última em pintura. Entre 1958 e 1959 estudou gravura e fresco na 

Escola de Belas-Artes de Paris como bolseiro da FCG. Após explorações abstractas, 

algo arquitectónicas na ordenação de superfícies de cor e coincidentes com a sua fase 

escolar, preferiu explorar a reinvenção de uma figuração nos finais dos anos de 1950. 

Segundo apontava a crítica de então, tais anos de criação plástica eram inspirados nos 

XX Dessins (1912) de Amadeo de Souza-Cardoso98 (nome mítico da arte moderna 

portuguesa que por essa altura se redescobria) ou com o sueco Max Walter Svanberg 

(1912-1994)99. Se Amadeo efectuava uma estilização ainda demasiado ligada a uma 

realidade referencial, em Max Svanberg a estilização era meio de transfiguração, de 

ultrapassagem dessa realidade ao encontro de um imaginário com o qual António 

                                                 
98 Cf. catálogo da exposição: O XX dessins de Amadeo de Sousa-Cardoso, Vila Real, Comissão Regional 

de Turismo da Serra do Marão, Outubro 1983.  
99 Cf. (reprodução de gravura de António Quadros e de Max Walter Svanberg), in Diário de Lisboa, 12 

Junho 1959. 

António Quadros, A Menina do Lagarto, 
1956-1958, óleo sobre cartão,  

51x42,5 cm, col. FCG-CAMJAP 
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Quadros encontrava mais afinidades. O pintor sueco foi um dos principais 

dinamizadores do surrealismo no seu país, de carácter erótico e fantástico, sendo um dos 

fundadores do grupo Minotaur em 1945 e em 1946 criava a expressão «Imaginism» que 

orientou o grupo. Teria ainda contactos com o Grupo Surrealista de Paris na década de 

1950, e ainda com o grupo CoBrA, sobretudo com o dinamarquês Asger Jorn (1914-

1973) que nele se inspiraria para falar de «Imaginisterne», termo que se tornaria uma 

espécie de marca sueca. Portanto, se António Quadros se inspirou em Amadeo de 

Souza-Cardoso, e lhe interessou um fundo popular e nacional deste, estava menos 

atento a um processo de estilização da representação das coisas, partindo antes dessa 

estilização como meio de descoberta do fantástico e do imaginário, à maneira de 

Svanberg, apresentando-se mais sensível a texturas que se desenvolviam na afirmação 

de uma dimensão orgânica das suas figurações. Em obras como Circo (1955-1957), 

apresentou-se próximo daquela que Eduardo Luiz então produzia com maior coerência, 

numa estilização poligonal que descobria lugares para as cores, e na exploração de um 

ritmo de verticalidades que as figuras determinavam. Em A menina do Lagarto (1956-

1958), depois acentuando-se em obras de inícios da década seguinte, tais como Loba 

(1961) ou em várias pinturas Sem título, a busca do maravilhoso juntava a forma e a 

textura a uma exploração do cromatismo, como também a uma atenção à narrativa, 

como se as pinturas fossem ilustrações de uma dimensão onírica. Em O Cavalo Azul 

deixava patente esse grafismo estilizado, que ao mesmo tempo sintetizava e deformava 

as figuras, numa infantilização rebuscada trabalhada num cromatismo simbólico 

dominado por tons frios, mas luminosos, que se deixavam surpreender com pontuações 

de cores quentes, sempre em função desse maravilhoso desejado. A exploração textural, 

de que a cor também fazia parte, participava nesse maravilhamento das superfícies 

sintetizadas, fornecendo uma importância ao seu interior que atenuava a rebuscada 

grafia. A erudição gráfica moderna actuava como modo de aprimorar um imaginário 

popular e infantil. Na exposição individual de 1958, no Palácio Foz em Lisboa, onde 

apresentava desenhos, gravuras e óleos, António Quadros trazia consigo um santeiro de 

uma aldeia de Trás-os-Montes (Pitões), para abrir o debate de relações entre a arte 

popular e a erudita moderna100. A modernidade procurava sair da sua tradição indo ao 

encontro de outra mais funda, como uma espécie de voz popular101.  

                                                 
100 Cf. “Noticiário”, in Vértice, Coimbra, nº172, Janeiro 1958, pp.57-62.  
101 «Respeitador que nasci e à busca, dei-me a perguntar: que buscamos numa tradição? A base – a 

herança indirecta e depurada – a direcção e o sentido – a força – o impulso – a razão verdadeira – o 
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O constante interesse pelo fantástico fundamentava tanto uma tematização da sua 

criação multifacetada, espécie de modo de «cintilação de forças contraditórias»102 que aí 

se acordavam, tal como permitia a sua produção visual abeirar-se da nova-figuração, 

mas que mais não era do que a constituição de um imaginário figurativo. Não era a 

figura que se reinventava, mas esse imaginário: a figuração funcionava como meio 

visionário. 

A sua faceta múltipla (pintor, poeta, ensaísta, gravador, ceramista, professor, pedagogo, 

coleccionador) perturbou uma produção que perdia coerência tanto na diversidade dos 

interesses, sempre culturais e interferentes entre si, como num eclectismo das estéticas e 

das técnicas. Além da gravura e da cerâmica, onde os mesmos imaginários também se 

iam constituindo, António Quadros manifestou um interesse por experimentar técnicas e 

por misturá-las no processo criativo. Nos anos de 1980, explorou o aerógrafo no mesmo 

rebuscamento de uma dimensão maravilhosa, popular e infantil. Esta técnica permitiu-

lhe explorar uma dimensão textural das cores com menor predomínio linear, ao mesmo 

tempo que se misturava com outras, sempre na busca dessa dimensão visual do 

maravilhoso (Custos e Bordados, 1990, Tudo na mesma como a Lesma, 1991).  

 

Na década de 1950, Francisco Relógio (1926-1997) forneceu uma peculiar intervenção 

gráfica de teor surrealista. Surgindo em 1953 na Exposição de Jovem Pintura da 

Galeria de Março, foi nos finais da década que o seu nome se começou a destacar, 

tendo na exposição individual na Galeria Pórtico em 1958 exibindo o estado do seu 

trabalho ao longo da década. Nesta apresentação dominavam séries como Cidades, 

Máquinas ou Circos, por vezes misturadas entre si, no que a crítica chamou «comédia 

da vida»103. Em Fevereiro de 1959 expôs desenho no Instituto Superior Técnico, com 

Benjamin Marques (n.1938) e Luís Jardim (1931-2003), em torno do fantástico, 

insinuando um Grupo que se ligava aos periódicos, sobretudo ao Diário de Lisboa, e se 

envolvia na Casa da Imprensa na dinamização da I Exposição de Desenho
104.  

                                                                                                                                               
dever de ir e o dever de optar – o senso – a voz. Olhei de volta e vi um povo, que era o meu e tinha a 
resposta: cerâmicas, azulejos dos séculos XVII e XVIII, utensílios gravados, rendas, bordados, santões, 
ex-votos, sei lá! Era um mar…». António Quadros, cit. in Sellés Pães, “A pintura e o desenho em 
António Quadros”, in Rumo, Lisboa, nº17, Julho, pp.102-106. 

102 Bernardo Pinto de Almeida, “António Quadros”, in livro e catálogo da exposição: António Quadros. O 

Sinaleiro das Pombas, Porto: Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas; 9 Novembro a 12 
Dezembro 2001, p.170. 

103 S. P. (Sellés Paes); “Artes plásticas. Francisco Relógio na Galeria Pórtico”, in Diário Ilustrado, 
Lisboa, 29 Abril 1958, p.15. 

104 Cf. Francisco Relógio, entrevista in “O Museu é demasiado estático para o dinamismo da vida 
contemporânea, segundo Francisco Relógio”, in Diário de Lisboa, 5 Fevereiro 1959 
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O desenho e uma dimensão gráfica dominaram o teor dos trabalhos na década, impondo 

numa estratégia de rigor linear e de dispersão por acumulação a concepção de uma 

aglomeração artificial e estilizada. Um visionarismo acumulado, entre uma urbanidade 

tecnológica e publicitária, era concebido por agregação de elementos sempre através de 

um grafismo tão preciso como insistente. É a análise fina do distante que assume a 

dimensão cenográfica, pelo que o desenho se efectua na acumulação de cada figurinha 

que se segue. A parte, a pequena figura, é absorvida pela cena global. Só se respira no 

limite da forma global de aglomeração. A gestalt absorve a parte alienando a figura. A 

dominante iconografia da Cidade-Máquina só existe dessa acumulação, tornando-se a 

engrenagem violenta onde o individual se anula. Com tal barroquismo gráfico, Relógio 

trabalhava preocupações sociais e éticas, que se poderiam enquadrar num esforço de 

renovação e actualização de heranças neo-realistas por grafias de sabor surrealista.  

Tais cidades, entre o artifício gráfico do Fernand Léger dos anos 20 ou a acumulação 

das cidades de Wols (ou, diríamos, acumulações de Wols num grafismo de Léger), 

determinavam uma via própria do desenho entre o particular e a acumulação global. Se 

em Léger a síntese se centrava na figura e valorizava a cor que afastava o desenho para 

se poder expandir no plano, em Relógio centrava-se na cena por intermédio da 

acumulação linear. Relativamente a Wols, as cidades gráficas de Relógio preferiam um 

grafismo mais preciso e menos gestual, e uma figuração mais compacta na ocupação do 

Francisco Relógio, Sem título, 1958, 
desenho à pena, 41x35 cm 
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campo visual, numa espécie de all over figurativo e menos concentrado. Em Relógio o 

individual ainda se diz na própria impossibilidade de se dizer isoladamente ou de se 

segregar da compactação. O que em Wols se misturava e concentrava como novelo ou 

teia, em Relógio decidia-se como um labirinto que concebe figurações umas a seguir às 

outras enquanto se estende fugindo a centros acumuladores.  

Certas marcações da arte das civilizações da América Central e Sul, explorada em 

alguns desenhos, sobretudo à entrada dos anos 60, faziam as composições passarem da 

acumulação colectiva de figuras para a sua autonomia. Acompanhando este processo, a 

pintura começou a ocupar o lugar do desenho, com um exercício da cor que, ao requerer 

extensão para acontecer, para ir ao encontro de um cromatismo vivo e plano, obrigou o 

desenho a abreviar-se das anteriores acumulações. A síntese da forma ampla, mais 

generosa na recepção do espaço do que propriamente sintética, passava a determinar 

lugares estáveis da cor enquanto a figura feminina começava a tornar-se lugar central. A 

máscara ocupava o lugar do rosto feminino sintetizado, numa dimensão mítica e 

simbólica. O movimento da linearidade do desenho passava a fixar-se na espessura da 

linha de cor.  

Do intimismo do desenho, Relógio passava à monumentalidade da extensão da cor e do 

desenho sintético, começando a abranger uma dimensão popular e um interesse pelo 

mural. Em 1963 defendia o mural como a «mais completa forma de arte dos nossos 

dias»105, como que dando sequência a análoga defesa efectuada quase duas décadas 

antes pelos neo-realistas, mas que em Relógio permitia outra leitura que se ligava à sua 

série das cidades. O mural tinha produção e recepção colectiva num fascínio pelos 

muralistas mexicanos e que levava o pintor a um encantamento pelas antigas 

civilizações sul-americanas. Este interesse colectivo seria alargado ao cinema, em 

colaborações com Augusto Fraga, e ao teatro em trabalhos de cenografia e encenação. 

Se numa fase a cor determinou a passagem do desenho à pintura, noutra fase significava 

mesmo um afastamento da pintura de cavalete106. O percurso de Relógio passara do 

                                                 
105 Francisco Relógio, entrevista in “«O mural é a mais completa forma de arte dos nossos dias» – afirma 

Francisco Relógio”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº83, 1 Maio 1963, pp.1, 7. O mural efectuado 
para o Banco Nacional Ultramarino de Lourenço Marques (Maputo) foi o mais notabilizado de 
Francisco Relógio.  Cf. “Círculo Artur Bual. Título: mural em Maputo com 100 mts. Subtítulo: um dos 
maiores painéis do mundo”, in: http://www.circuloarturbual.interdinamica.pt/artes/cb/print-

asp?iPro=487&Type=146 [consulta: Julho 2005] 
106 Francisco Relógio, entrevista com Fernando Dacosta; “Francisco Relógio. «Somos gente 

desenraízada», in AZ, Lisboa, nº11, Maio 1967, pp.58-62. Sobre as várias actividades de Francisco 
Relógio, cf. catálogo da exposição: Francisco Relógio. 1955-1992 – 37 anos de actividade, Câmara 
municipal da Amadora: Departamento de Educação e Cultura, Maio-Junho 1999, p.43. 
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intimismo do desenho de cenografias para a monumentalidade decorativa de cenografias 

reais. 
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7. Júlio Pomar 

 

7.1. A fase neo-realista  

 

«O pintor não fecha mais os olhos deante  a realidade. 

(…). 

A sua ansiedade não se dirige à harmonia entre formas belas 

destituídas de significado, mas à construção do que deve 

possuir um sentido profundo – desceu à rua, misturou-se à 

multidão» 

 (Júlio Pomar, conferência em 21 de Maio de 1945) 

 

Numa das suas primeiras obras referenciadas, um Café (óleo sobre papel de 1944), Júlio 

Pomar (n.1926 representou o próprio local desvirtuado onde a pintura se vinha 

mundanamente decidindo desde os anos 20107 (os cafés foram pintados e desenhados 

por Almada Negreiros, Bernardo Marques, Arlindo Vicente (1906-1977), Sá Nogueira, 

Nikias Skapinakis, entre outros). Nas tertúlias dos cafés, os pintores (entre 

representantes de outras artes) esqueciam os ateliers e quase aí os confundiam. Esta 

pintura de Pomar apresenta várias figuras cortadas pela moldura, abrindo a imagem, na 

sua incompletude, a um vazio central de figuras que salienta a travessia de uma delas 

com solitária inutilidade ao longo do espaço de que está prestes a sair por baixo do 

campo do quadro: sendo o rosto mais explícito da imagem, tal figura parece representar 

o próprio pintor. O café revelou-se espaço de passagem para o desejo da pintura. A 

temática social surgiria como desvio necessário para uma ética (iconográfica) que 

tornasse necessário o fazer da pintura. Esta simbólica saída dos cafés foi a entrada numa 

urgência de uma necessidade da pintura que, no panorama português, encontrou o seu 

sentido evidente numa oposição também política.  

Esta passagem simbólica pelo Café como que coincidia com a participação do pintor 

nas Exposições do SPN, uma em 1942 (VII Exposição de Arte Moderna) outra no 

                                                 
107 «A vida do artista em Lisboa é toda amassada em blagues, nos cantos adormecidos dos cafés. Há 

artistas, nós o podemos apontar, que fazem do café o seu atelier – o atelier da má lingua. Falam da sua 
obra como se tivessem obra, como se fossem mestres a quem a glória tocou à muito. Outros falam 
embriagados nos seus quadros, nos quadros mortos, falecidos, anónimos sem um grito, completamente 
ôcos, iguais aos do mestre, iguais aos dos catálogos estrangeiros». Augusto D’Esaguy; “Vida artística – 
Henrique Franco e os 5 Independentes”, in República, Lisboa, 15 Novembro 1923, p.2. cit. in Fernando 
Paulo Rosa Dias, Ecos Expressionistas na Pintura Portuguesa (1910-1940), (2 volumes), Dissertação 
de Mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Novembro 1997, vol.1, pp.116-117. 
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mesmo ano de Café (IX Exposição de Arte Moderna), também ela passagem breve e de 

simultânea despedida, arrastado pela admiração de Almada Negreiros e na ingenuidade 

dos dezassete anos, como desculparia mais tarde um crítico e amigo desses tempos108. 

Mas, sobretudo, seria o cruzamento rápido com as referências do estado da pintura na 

cultura portuguesa, sem alternativas, que melhor posicionaria o sequente afastamento e 

definição de outras necessidades estéticas e éticas. E com sentido de oportunidade logo 

surgiam as Exposições Independentes de um jovem grupo de artistas plásticos do Porto 

(Porto, 1944; Coimbra 1944; Lisboa, 1945) ou, sobretudo, as já referidas Exposições 

Gerais de Artes Plásticas, realizadas entre 1946 e 1956, todas elas com participação de 

Júlio Pomar e um verdadeiro espaço de alternativa cultural e política que marcou na 

pintura portuguesa a situação neo-realista e, neste caso, mais uma oposição que uma 

independência ao Secretariado de António Ferro. Nesta orientação esteve a também já 

referida colaboração no suplemento A Arte (do jornal A Tarde), verdadeiro espaço de 

reflexão desses jovens artistas plásticos, na determinação de uma adequada marcação 

neo-realista nas artes plásticas portuguesas que aí se gerava.  

O Gadanheiro, pintura a óleo apresentada na Missão Estética de Férias de 1945 (Évora 

e Lisboa) e no primeiro (e único) Salão de Primavera do Porto (1945), é o primeiro 

ícone firmado da história do neo-realismo português no âmbito das artes plásticas. A 

tensão diagonal e a deformação perspectivada que a acompanha, além do delineamento 

contracurvado e instável dos contornos, implicam a energia construtiva e gestual do 

pintor na vontade de libertação e expansão da personagem. Mais do que a afirmação de 

um ícone figurativo, trata-se da vontade de libertação do mesmo perante a clausura do 

espaço da imagem109, em clara simbologia de arroteamento social. Na mesma linha de 

resoluções estava a obra Semeador
110, mas nesta a figura avança resoluta sobre o espaço 

da imagem como se tivesse acabado de o invadir a partir do espaço do observador, a 

quem vira as costas para assim convidar a seguir por empatia e interacção. Se em 

Gadanheiro se revelava a vontade de libertação da figura do espaço emoldurado, em 

                                                 
108 Cf. Mário Dionísio, Pomar, Lisboa: Publicações Europa-América, 1990, pp.17-18. 
109 «(...): as cabeças cortadas pelo bordo do quadro era a recusa de ser contido por, o querer rebentar com, 

era o querer passar para além dos limites, era o já não poder mais. As diagonais tensas, as forças 
cruzadas que se querem expandir — como algo que está fechado dentro de uma caixa e se sente a 
crescer e quer rebentar a caixa». Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, 
Lisboa: Edições António Ramos, 1980, p.80. 

110 Efectuada durante a IX Missão Estética de Férias de Évora, no Verão de 1945, seria apresentada na 
SNBA no âmbito da apresentação colectiva dos trabalhos efectuados em Évora. Cf. catálogo da 
exposição: IX Missão Estética de Férias, Évora: Ginásio do Liceu André de Gouveia, Agosto e 
Setembro 1945. Mário Dionísio, “O princípio de um grande pintor”, in Seara Nova, Lisboa, nº956, 8 
Dezembro 1945, p.232-234. 
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Semeador avançava-se para o interior desse espaço como quem nele vai actuar. O 

ímpeto e decisão do gesto da figura incitam a uma história que vai ter que acontecer. 

Noutras obras desta fase, Júlio Pomar explorou a mesma tensão dialéctica entre a 

afirmação figurativa e os limites do enquadramento. Em Marcha (1946), uma aguarela 

sobre cartão, um perfil feminino do lado esquerdo provoca uma assimetria enquanto 

olha frontalmente, provocando um estranho eixo invisível que atravessa 

horizontalmente a imagem, perpendicularmente ao olhar do observador, num alto e 

falso horizonte. Este eixo, que aponta para o lado exterior desse perfil contornado, 

intersecta perpendicularmente o colunário pescoço dum incompleto rosto masculino 

central (que domina a composição), ao mesmo tempo que salienta a aresta paralela 

superior que delimita o quadro e corta esse mesmo rosto masculino. O olhar deste rosto 

incompleto está de fora da imagem, sobre o imponente pescoço, implicando um 

espreitar para além das fronteiras do quadro. Por detrás, uma série de rostos fazem de 

fundo ao casal do primeiro plano, impondo uma dimensão colectiva que se encontra 

para além dos limites da moldura. A impossibilidade de conter o olhar do rosto 

interrompido, salientando os seus limites e impelindo a percepção a procurar para além 

do quadro, é a própria possibilidade de liberdade. O olhar resguardado convida a ver 

para além do quadro. O olhar que não se vê, procura ver mais que o do observador do 

quadro. Em Resistência (1946), o formato num rectângulo alongado, apertado até a uma 

claustrofóbica redução da sua altura, impõe sobre a figuração uma dimensão de 

incómodo aperto. Um luminoso perfil feminino (semelhantes aos perfis femininos que 

apareceram em Marcha e depois no Almoço do Trolha) encontra-se limitado entre dois 

militares (nazis, citando a repressão fascista), tanto na justaposição lateral, como na 

interposição de planos em profundidade, confinando-a a um estatismo tenso e forçado. 

O olhar desse perfil induz uma diagonal que se apresenta como a única esperança de 

saída dos limites do quadro. Curiosamente, essa esperança visual seria imediatamente 

interrompida com a apreensão do quadro na segunda Exposição Geral de Artes 

Plásticas (1947).  

A famosa pintura a óleo O Almoço do Trolha foi apresentada em 1947 na 2ª Exposição 

Geral de Artes Plásticas, ainda inacabada (faltava a cabeça da criança)111, sinalizando 

assim o facto do pintor se encontrar preso, interrompendo bruscamente um processo 

                                                 
111 A obra seria reproduzida a preto e branco ainda incompleta em artigo crítico da exposição. Cf. José 

Ernesto de Sousa, “Jornal. Artes plásticas. 2ª Exposição Geral de Artes Plásticas”, in Seara Nova, 
Lisboa, nº1035, 31 Maio 1947. 
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criativo – seria exposta finalizada na primeira exposição individual com pintura de Júlio 

Pomar, em 1950, na mesma SNBA. Aquela que se tornou a principal obra de referência 

histórica do neo-realismo português, apresenta uma iconografia de indigência social 

(espécie de presépio do operariado, mas sem Reis Magos, Anjos, nem sequer pastores) 

através de uma modelação texturada de rugosa picturalidade, além de volumes firmes 

que monumentalizam e deformam as figuras. A poligonalidade que arquitecta as formas 

serve de estrutura à iconografia social, monumentalizando-a ao mesmo tempo que a 

deforma com intencional expressividade. A eficácia da simplificação das formas, 

jogadas entre o seu nivelamento e a sua acentuação, permitem o agigantamento das 

figuras, logo contrariada pelo seu agachamento perante o limitado enquadramento. A 

protecção que as figuras procuram ao se frontearem num núcleo central, contradiz a 

instabilidade do espaço envolvente dominado por diagonais. O espaço não corresponde 

às necessidades formais (e éticas) das figuras: estas estão como que desabrigadas entre 

os andaimes efémeros de uma construção de espaço seguro que não lhes pertencem, 

como se estivessem num intervalo de espaço — assim lembrando o próprio espaço em 

que Pomar pintou o quadro, num quarto minúsculo entre os andaimes no Cinema 

Batalha do Porto, onde pintava um vasto mural a fresco de cerca de 100 metros 

quadrados de área. A PIDE prendera o artista antes de terminar tanto o mural como o 

óleo O Almoço do Trolha, ambos só terminados depois: esta história paralela seria 

apartada com a tapagem do fresco pela PIDE. No assalto da PIDE à segunda Exposição 

Geral de Artes Plásticas o quadro sobrevivia ao conjunto apreendido (ao lado estava a 

obra Resistência que seria apreendida)112. Sobrevivente às interrupções criativas, às 

apreensões e às destruições censórias, O Almoço do Trolha tornava-se assim também 

um ícone de sobrevivência. 

O esforço de afirmação formal e estrutural da figura é a base do seu incómodo trágico, 

visto ela tornar-se uma espécie de luta pela sobrevivência. A forma, necessária às 

figuras, é novamente arrastada por estas no seu próprio drama social. Se no Gadanheiro 

se verificara uma épica activa, no desejo de romper limites, aqui ela entra em paradoxo 

com a claustrofobia provocada pela área pictórica. Entre estas duas atitudes (de 

liberdade e atrofiamento) se estabeleceram as posturas dos ícones do neo-realismo 

português. Pomar não explora em nenhuma delas uma emancipada dignidade, 

                                                                                                                                               
 
112 Cf. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António 

Ramos, 1980, pp.56, 60.  
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preferindo uma dupla luta, por acção ou por resistência, na própria tensão pela 

ocupação do espaço do quadro. Em ambas há um conflito relativo à inadequação das 

figuras à moldura, fazendo do desenquadramento ou enquadramento desajustado e 

limitado, um modo de confronto. Respondendo a propósitos que a teoria neo-realista 

reclamava à época, a figuração não quer «ser fechada dentro das molduras dos 

quadradinhos de cavalete»113, parecendo ensejar a escala da pintura mural. Assim, a 

concepção frontal e monumental está próxima do fresco114, tornando visível a sua 

parábola épica e social. Se a primeira obra se referenciava no americano Thomas 

Benton, a segunda preferia o brasileiro Portinari, ambas referências culturais da pintura 

social e política dos anos de 1930 e 1940. Deste modo, o neo-realismo de Júlio Pomar 

não condescendia tanto a um partido ou ideologia115, mas sobretudo à resistência ou luta 

contra outra: não procurava encaixar-se dentro de uma ideologia, procurando antes não 

caber dentro de outra (tal como as figuras que não cabiam no interior das molduras). 

Por volta de 1948, a estrutura poligonal, que já se apresentara em O Almoço do Trolha, 

equilibrava-se e acertava-se com o espaço de superfície plana ocupada, ao mesmo 

tempo que passavam a predominar as linhas circulares autónomas, além de verticais e 

horizontais, perdendo-se a instabilidade das contracurvas ou das diagonais. As cores 

reanimavam num contraste de cores quentes que se salientavam sobre um predomínio 

das frias (Meninos no Jardim ou Vendedeiras de Estrelas, óleos sobre tela de 1951). 

Esta dimensão mais formalmente adequada da imbricação poligonal, que se arrumava 

na superfície sem desvios ou tensões, e em que as figuras já não se confrontavam com o 

enquadramento e a composição, explicitava uma dimensão decorativa que levou a que 

uma crítica, anteriormente relutante, começasse a aceitar melhor a obra de Júlio 

Pomar116.  

Em 1953, e na continuidade de um ciclo em torno de Varinas, individuais e colectivas 

(Varina comendo melancia de 1949 ou, sobretudo, Mulheres na Lota de 1951) que 

marcaram a transição dos anos 1940 para 1950, um outro se afirmava como culminar 

das problemáticas sociais resolvidas iconograficamente por afirmação da forma sobre a 

                                                 
113 Pedro Oom, “Notas sôbre o neo-realismo nas artes plásticas em Portugal”, in A Tarde, Porto, 25 

Agosto 1945, p.3. 
114 Cf. Claude Michel Cluny, Júlio Pomar. Fables et portraits, Paris: Editions Ramsay, 1994, p.30 
115 Cf. Wolfgang Sauré; “Le tableau partenaire magique dans la quete du moi”, in Júlio Pomar, Paris: Art 

Moderne International, 1981, p.15. 
116 Por exemplo Fernando de Pamplona apontou uma «recuperação» de Júlio Pomar, considerando que se 

vinha «libertando do receituário da escola e vinca melhor a sua personalidade». Fernando de Pamplona, 
“Crítica de exposições. 7ª Exposição Geral de Artes Plásticas”, in Diário da Manhã, Lisboa, 28 Maio 
1953, p.7. 
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figura: O Ciclo do Arroz (que resultava em dois grandes painéis: Ciclo do Arroz I e II), 

consequência de «várias viagens aos arrozais do Ribatejo, feitas em conjunto com 

outros artistas e na companhia de Alves Redol (1911-1969) que, como «amigo de todos 

e conhecedor da região»117, foi o grande dinamizador desses encontros. Júlio Pomar 

procurava, nessa altura, o equilíbrio entre uma objectividade representativa (em que se 

chegou a apoiar no registo fotográfico) e «a atracção pela obra de Piero Della 

Francesca»118. O pintor dava uma continuidade à anterior adequação da forma com o 

espaço que ocupava, mas numa afirmação e precisão das figuras em acerto com o seu 

enquadramento. Se no Gadanheiro ou em O Almoço do Trolha, a resistência é 

individual (quase de uma figuração corporal), aqui impõe-se um ritmo colectivo, 

problematizando as intenções sociais, mas minimizando essa resistência. A afirmação 

da solidez de cada figura não implicava resistência, mas insistência de poses e rostos 

sem identidade, de figuras absorvidas num ritmo global da imagem. Figuras sem desejo 

nem ímpeto estavam abandonadas ao ritmo silente e solene da composição, numa 

espécie de procissão do trabalho. As linhas duras, que encerram o silêncio sombrio dos 

rostos e dos corpos, eram como que derivadas da técnica da gravura sobre madeira, 

onde a resistência dos materiais implicavam a dureza das formas. Linhas rectas e rígidas 

fechavam dogmaticamente as figuras, numa situação máxima de rigor dos contornos, 

num vinco que parecia impedir qualquer evasão ou autonomia do gesto e da cor, como 

uma imponente estrutura imobilizadora119. Esta fase de Pomar aproximava-se da 

produção de Júlio Resende (um dos companheiros das Exposições Independentes do 

Porto) nos mesmos anos de 1950 mas, enquanto em Resende a estrutura do quadro 

revelava-se de imediato como integradora das figuras, em Pomar eram as figuras que se 

impunham primeiro, com uma estrutura própria que só depois se traduzia como ritmo 

compositivo do quadro e, neste sentido, a composição do quadro só depois revelava a 

dimensão colectiva.  

O ambicioso Ciclo do Arroz, «que não chegou afinal a ter a projecção desejada»120, 

adquiriu o significado histórico de um falhanço que se tornara o fim de um ciclo que 

                                                 
117 Com Alves Redol, Júlio Pomar foi acompanhado por pintores como Rogério Ribeiro, Cipriano 

Dourado, Alice Jorge, António Alfredo ou Lima de Freitas. Cf. Mário Dionísio, Pomar, Lisboa: 
Publicações Europa-América, 1990, p.49. 

118 Júlio Pomar, entrevista in Alexandre Melo; Entender a Pintura. 4 — Júlio Pomar (suplemento de Arte 

Ibérica em colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.8. 
119 Para Mário Dionísio, esta série uma fase de «crise», espécie de ponto de chegada a um limite, que 

implicou uma alteração de opções do pintor. Cf. Mário Dionísio, Op.cit., pp.50-51. 
120 Júlio Pomar; entrevista com Alexandre Melo, Entender a Pintura. 4 — Júlio Pomar (suplemento de 

Arte Ibérica em colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.8. 
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era, com significado mais profundo, o «canto do cisne no neo-realismo»121. Daí que a 

posição algo dogmática e celebrativa do Ciclo do Arroz, tenha coincidido com um texto 

onde Júlio Pomar122 avaliava um consciente estado de crise do neo-realismo, que era 

também o seu. Nos anos seguintes meditaria uma viragem de opções, que o pintor 

confirmava em 1957 com Maria da Fonte (apresentada na I Exposição Gulbenkian em 

1957) e Os Cegos de Madrid (1957-1959), revelando uma acentuação do gesto perante a 

anterior firmeza das formas, e assim anunciando a libertação da pincelada rápida que 

desenvolveria até ao último terço dos anos de 1960.  

Entre 1956 e 1958123, um ciclo de ilustração para Guerra e Paz de Tolstoi fazia o pintor 

explorar com o uso do pincel confrontos entre diferentes intensidades e velocidades 

gestuais tal como os contrastes produzidos com o negro da tinta-da-china, entre linhas e 

manchas, na concepção das figuras. O drama humano da obra literária, de evidente 

simpatia para um pintor neo-realista, fazia salientar uma gestualidade espontânea 

através de um contraste imediato e dinâmico entre claro e escuro. A pintura sequente de 

Júlio Pomar sofreria uma alteração provocada por estas questões, assinalando uma 

viragem no seu rumo que era definitivamente um esforço de ultrapassagem da 

pendência neo-realista, na qual o pintor vinha titubeando ao longo dessa década. 

 

 

7.2. Momento de transição: gesto e figura 

 

«“Gosto das formas que se tornam outras”. (…). 

Estas formas que se tornam outras, estas imagens movediças, 

tudo o que, inesperado, chega à tela, iria revelar-se um dos 

eixos, se não o eixo, do meu trabalho» 

 (Júlio Pomar, Da Cegueira dos Pintores) 

 

                                                 
121 Ernesto de Sousa, A Pintura Portuguesa Neo-Realista (1943-1953), Lisboa: Artis, 1965, p.4.  
122 Júlio Pomar, “A tendência para um Novo Realismo entre os novos pintores portugueses”, in Comércio 

do Porto, Lisboa, 22 Dezembro 1953, p.5. 
123 Em 1958, a obra literária começara a ser editada em fascículos acompanhada das ilustrações. 

Aproibição da edição pela PIDE fazia interromper o projecto. Cf. José Luís Porfírio, “Furor e morte”, 
in Expresso (Cartaz), Lisboa, nº1616, 18 Outubro 2003, p.39. 
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Nas décadas de 1940 e 1950, a situação política portuguesa obrigava as próprias 

energias culturais a posicionarem-se. Em Júlio Pomar, o neo-realismo favoreceu a 

assumpção de uma ética e responsabilidade da actividade do pintor, espécie de ponto de 

arranque de um percurso ou destino e construir-se a si próprio. Porém, em finais dos 

anos de 1950, tal percurso incitava uma dinamização gestual que recorria a uma 

pesquisa individualizada perante a dimensão colectiva dos conteúdos neo-realistas. 

Maria da Fonte foi o ícone desta mudança. Apresentada em 1957 na I Exposição da 

Fundação Gulbenkian revelava uma acentuação do gesto perante a firmeza anterior das 

formas, anunciando assim a libertação da pincelada rápida que Pomar desenvolveria até 

cerca de 1968. Nesta obra assinalava-se a vitalização do gesto, ao mesmo tempo que se 

constituía a figuração, de modo que esta se expusesse num turbilhão de manchas 

lineares, propondo uma dinâmica não só do pintor (na linha dinamográfica do 

expressionismo abstracto), mas da própria representação. A acção surgia como uma 

massa diluída nessa gestualidade que procurava fundir a visibilidade das figuras com as 

do seu movimento. A acção do gesto do artista sobrepunha-se em diálogo com a acção 

narrada da figuração. O ritmo colectivo do Ciclo do Arroz adensava-se numa massa 

única unida pela gestualidade. Se a dimensão colectiva deste ciclo anterior se dava 

através da sequência rítmica da afirmação representativa de cada corpo individual, agora 

tudo se resolvia numa massa única em que cada individualidade dificilmente se 

resgatava do colectivo.  

Pintura a óleo marcante no lançamento desta fase foi também Os Cegos de Madrid, obra 

iniciada em 1957, mas várias vezes retomada até ser apresentada, com boa reacção da 

crítica, na exposição colectiva 50 Artistas Independentes em Junho de 1959. A 

Júlio Pomar, Maria da 

Fonte, 1957, óleo sobre 
aglomerado, 60x60 cm  
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gestualidade decidida assumia protagonismo, numa referência a Goya que consumava 

uma marcante viagem a Espanha efectuada pelo pintor em 1950. Uma afirmação do 

fazer sobre a figuração iniciava um maior fascínio pelo processo do que pela conclusão, 

numa «falta total de respeito pelo já feito, ou dado por feito»124. Uma massa central de 

gestos levita sobre um vazio, acentuando o peso da densidade negra e da concentração 

sobreposta da energia como tremulação da figuração acumulada.  

Em 1960, Júlio Pomar efectuava trinta pequenas pinturas para ilustrar a versão de D. 

Quixote de Aquilino Ribeiro (1885-1963), dando sequência a uma série de pinturas e de 

esculturas em torno do mesmo tema que apresentava no 57º Salão de Primavera de 

1960 (onde Júlio Pomar expôs duas pinturas e uma escultura). A gestualidade absorvia a 

cor, num tenebrismo goyesco em que o gesto surgia como acção devoradora do negro e 

dos castanhos sobre o branco e as cores saturadas. Este ciclo temático da fase gestual de 

Pomar, parecia aproximar-se do informalismo figurativo de Saura. Mas no pintor 

espanhol o gesto era mais estruturante e incisivo, menos vibrante da sua agilidade, mas 

mais certo do seu peso. Daí que, enquanto o gesto de Saura se apresentava mais como 

deformação, o de Pomar se revelasse mais como dissipação. O de Saura sabia 

previamente do lugar e da iconografia da figura sobre a qual ia agir, enquanto que o de 

Pomar estava ainda a constituí-la e a viver o gesto dessa mesma constituição. Se em 

Saura o gesto era um acto de agressão contra o ícone, o de Pomar arriscava-se como 

espectáculo visual antes do ícone, levando à culminância a animação do gesto que vai e 

está ainda a conceber a figura. Era uma pintura ainda à procura de sentidos perante a 

própria tentação do caos (original) do qual emergia. A pluralidade direccional dos 

gestos salvava-se com a própria figura, elemento agregador duma irradiação 

heterogénea. Através da acentuação da velocidade, que se parecia dar com o próprio 

aparecer da figuração, a gestualidade de Júlio Pomar explorava-se no limite de um 

reconhecimento figurativo que os títulos ajudam a suster  sobretudo quando o motivo 

implicava uma maior abrangência cenográfica como a paisagem (Debulha, 1961; 

Paisagem, 1961; Rua Moura, 1962). 

A mudança verificada na pintura desde 1957, foi acompanhada com ajustado 

paralelismo de experiências na gravura, que seria então marcada à passagem da 

xilogravura para a técnica da água-tinta, mais diluída e informe na exploração da 

mancha. Os temas mantinham-se, tais como D.Quixote (1959-1961) Touro (1960), 

                                                 
124 Júlio Pomar; entrevista in Alexandre Melo; Entender a Pintura. 4 — Júlio Pomar (suplemento de Arte 
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Cavaleiros (1961-1963) ou Entrada de Touros (1963). Efectuados ainda no âmbito do 

Atelier Gravura, interrompiam-se bruscamente em 1963, data da partida para Paris – 

partida que significaria uma despedida de cerca de 10 anos da gravura, só retomada em 

1974 com serigrafias no seio do ciclo de retratos efectuados no âmbito da fase pictórica 

a que chamaremos Teatro do Vazio, a que adiante daremos especial atenção125. 

A escultura, que explorara nos finais da década de 1950 coincidindo com a afirmação 

do gesto, pesquisou-se próximo do espírito da assemblage, mas com uma temática pré-

determinante que absorvia as surpresas típicas da assemblage. Tal como a gestualidade 

associava livremente as linhas e as cores, com autonomia da figura, também os 

elementos se afirmavam na estranheza à figura que a sua associação global acabava por 

revelar. A pobreza dos materiais recolhidos fundia-se no monocromatismo das matérias 

(madeiras e metais) e na sugestão da iconografia. Era a figura, como ícone prévio, que 

agregava e dignificava os materiais. 

A série Tauromaquias, que dominaria a produção dos anos de 1962 e 1963, dava 

sequência ao desenvolvimento desta pesquisa de uma figuração que articulava o gesto 

criador da sua constituição formal como significante, com o do seu próprio movimento 

de acontecimento referencial. A gestualidade pictórica afirmava-se sobre os conteúdos 

da figuração que construía, numa exuberância que procurava a dominância da 

concepção pictórica sobre os discursos possíveis relativos às referências figuradas, e por 

superação da didáctica iconográfica neo-realista. A figuração está lá para afirmar a 

preponderância do gesto que sobre ela actua ao mesmo tempo que a constitui, 

revelando-se como núcleo acumulador de impulsos psicomotores necessários ao pintor 

no próprio paroxismo da sua constituição: «Na linha divisória, ou melhor, no ponto 

onde se funde o figurativo e o abstracto»126. A velocidade tornava-se tema, não no 

                                                                                                                                               
Ibérica em colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.10. 

125 No âmbito da exposição itinerária da sua produção em gravura, Júlio Pomar dividiu em 2 fases da sua 
gravura: a primeira, entre 1951-1963, que considerou «gravuras de autor», coincidindo da sua quase 
totalidade com a participação na fundação e dinamização da Cooperativa Gravura; a segunda, que foi 
iniciada «alguns anos após a minha [sua] instalação em Paris, compreende litografias e serigrafias 
interpretando e divulgando algumas obras, as quais foram trabalhadas em ateliers especializados de 
Paris, Lisboa e Barcelona por iniciativa de vários editores». Do mesmo modo dividiu os temas: O Povo 
que dominou a fase neo-realista; A Festa, que foi desenvolvida dentro do período neo-realista, 
marcando o seu fim, e depois reaparecendo em vários momentos posteriores; Sob o signo de Eros, 
iniciada com serigrafias de grande formato editadas por Kami Masrour; Os Animais Sábios, que 
continuava o gosto de efabular e que continuaria na série Ficções, esta iniciada com a série D. Quixote 
e desenvolvendo-se até à actualidade, nela se enquadrando Retratos Imaginários. Cf. catálogo da 
exposição Júlio Pomar. Obra Gráfica; Œuvre graphique; Graphic work, Leiria: Arquivo Distrital, 
edição Fundação Mário Soares e Galeria 57 – Arte Contemporânea, (11) Dezembro 1999. 

126A. de G. (Adriano de Gusmão); “Exposições. O Salão da Primavera”, in Gazeta Musical e de Todas as 

Artes, Lisboa, nº111, Junho 1960, pp.82-83. Em referência á pintura Carro de Mulas, apresentado no 
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sentido de uma estrutura rítmica da imagem, mas da acção do artista sobre o plano do 

quadro, pelo que a atenção deixava de se centrar na forma e estrutura da figuração 

representada, mas antes no gesto que a representou. A figuração remetia a uma acção 

que se protagonizava antes da imagem, como sua causa: a ética dos conteúdos era assim 

substituída pela da acção. Se antes se impunha a presença da figura, em que afirmar a 

sua forma era afirmar a sua condição social, cujo processo estava em tornar a 

subordinação da pintura à imagem uma questão ética, agora impunha-se a 

temporalidade do fazer manual que se antecedia e libertava, revelando a anterioridade 

do gesto pictórico relativamente à forma (e assim, também à figura). Se antes a acção 

estava nas figuras, ao mesmo tempo que afirmavam a sua espacialidade pictórica, agora 

era o pintor que afirmava a sua acção sobre as figuras. Nesta «fúria do fazer», como 

«expressão da transição de uma figuração de certezas para uma figuração de 

passagens»127, o pintor fazia da independência da efemeridade do gesto, um modo de 

libertação de uma ética criativa que reivindica a posição do artista na criação da figura 

(e cujo sentido estava nessa relação com a figuração enquanto forma de representar).  

 Como dissemos, em 1963 Júlio Pomar fixava morada em Paris. Optava pela emigração 

embora fosse dos poucos pintores portugueses a viver apenas com a venda de quadros e 

gravuras. Mas o seu exílio era também político e de procura cultural, ao encontro de um 

palco que era ainda uma «mitologia da modernidade» com uma arqueologia e um e 

passado de modernidade que em Portugal não encontrava128. A série Tauromaquias era 

o tema dominante na sua primeira exposição individual em Paris, na Galeria Lacloche, 

em 1964. Entretanto desenvolvia as séries Pisa (1961-63) e Metro (1964), onde iniciava 

a exploração da relação da velocidade do gesto com a das coisas: um tempo de 

passagem que a gestualidade procurava fazer coincidir com a imagem que a capta. 

Forma e cor decidiam-se em função dessa agilidade. A velocidade fazia da imagem uma 

transitória impressão do mundo – um impressionismo na herança de Degas que 

resvalava com o informalismo. 

Na série Corridas de Cavalos (Courses), apresentada em 1965 na mesma galeria 

Lacloche, a gestualidade revolve-se menos sobre si mesma, para pesquisar mais efeitos 

atmosféricos de aparição e desaparição das formas, num efeito que associa a dinâmica 

                                                                                                                                               
mesmo Salão de Primavera. 

127João Pinharanda, “Júlio Pomar. O pintor e os modelos”, in catálogo da exposição Pomar, Brasília: 
Museu de Arte de Brasília; São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand; Rio de 
Janeiro: Paço Imperial, Outubro-Dezembro 1986; F C G, Janeiro-Fevereiro 1987, p.12. 

128 Cf. Júlio Pomar, Et la peinture?, Paris: Éditions de la Différence, 2000, p.43. 
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de concepção ao instante captado. Mais que choque entre gestos (ou elementos), domina 

a sua efemeridade ou passagem sobre a superfície do quadro. Perdendo a incisão do seu 

poder gestual, como constituinte das formas através do seu próprio choque e aparente 

desarticulação entre si, portanto, afirmando menos a imponência da sua vitalidade, o 

gesto torna-se mais fugaz, manifestando mais o seu momento de passagem na captação 

do movimento e, por isso, mal tocando na superfície. Mais do que da afirmação da 

acção do pintor e da figuração representada, verifica-se a evanescência de ambas sob a 

desejada velocidade. A virtuosidade do gesto funde-se com a sua instantânea 

efemeridade. O próprio pintor diferenciava esta série das Tauromaquias: enquanto esta 

última andava «à volta de uma conjugação de ruptura (o encontro do cavalo e do touro, 

da bandarilha e do cachaço) nas corridas de cavalos há uma só massa (cavalos e jockeys 

amalgamados) e o movimento é contínuo; e há o aparecer e o desaparecer desta massa, 

ou seja, a formação e o desfazer da imagem, a dialéctica do instante»129. 

Tauromaquias, Metro e Corridas, seriam as séries dominantes da primeira exposição 

individual do pintor em Portugal após a sua partida para Paris, efectuada em Fevereiro 

de 1966 na Galeria de Arte Moderna da SNBA. Esta sequência de séries (datadas entre 

1963 e 1965) dava continuidade à de D. Quixote, que dominava por altura da sua partida 

migratória. Mas, na sua sequência, apresentava uma maior afirmação da cor e da 

interferência de um esbatimento das formas com prejuízo na virilidade gestual. Num 

balanço destas séries, e em reacção crítica a essa exposição, Nelson Di Maggio 

apontava a perigosa «maniera de Boldini» (1842-1931), com as suas «telas muito bem 

resolvidas e calculadas»130.  

A série Batalhas (segundo Ucello), de 1967, iniciou um processo de citação já não de 

referências exteriores do mundo da realidade, mas de uma memória cultural – que assim 

se debatia não só como representação mas, sobretudo, como mito. A gestualidade 

assimilava uma tendencial preferência do pintor por formas arredondadas, em relação ao 

domínio de dinâmicas oblíquas nas séries quixotescas e tauromáquicas. 

Com a série seguinte, Rugby (1967-1968), temática que surgiu do encontro casual com 

essa mesma iconografia (uma fotografia num periódico abandonado), Júlio Pomar 

iniciava a pintura com acrílico, e com ela o fascínio da superfície como extensão de cor. 

O novo material resistia mais à transparência das manchas, no fascínio das 

                                                 
129 Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António Ramos, 

1980, p.41. 
130 Nelson Di Maggio, “Artes plásticas. Alla maniera di Boldini. Pinturas de Júlio Pomar na galeria de 
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sobreposições diluídas que o pintor arrojara na série de corridas, para provocar a 

opacidade brilhante de um sentido de superfície monocromática, pelo que o «próprio 

material» se encarregou «de ir encaminhando a mão do artista para as grandes zonas de 

cor lisa»131. 

A série Maio 68 deu sequência às anteriores, misturando-se sobretudo com as Batalhas, 

mas não como citação distante, para antes reflectir o que o próprio pintor observou 

directamente nas ruas de Paris. As referências das batalhas, como lanças, capacetes ou 

escudos, que se apresentavam como elementos simples e estruturadores, dinamizando a 

composição ao mesmo tempo que permitiam a percepção das referências sob a 

gestualidade aglomerada, que se tinham actualizado com o ciclo Rugby, passariam a ter 

outra proximidade com os confrontos urbanos do Maio 68 parisiense de que o artista era 

testemunha132, provocando assim um novo ciclo temático, de charneira para um outro 

logo ulterior, esse de viragem também estética. Neste ciclo, de despedida da afirmação 

da gestualidade, a pintura de Pomar parecia ligar-se à breve fase que lhe deu origem 

(Maria da Fonte), seja na relação entre momentos concentrados de gestualidades e o 

vazio, mas agora com maior cromatismo, seja de novo em temas de responsabilização 

social e ideológica, assim encerrando determinada orientação com cerca de uma década. 

O gesto afirmava-se na relação com o vazio, como mudança de uma pintura do gesto-

acção para uma pintura da superfície que foi afinal uma transição de ciclo – para o que 

seria conhecido como Teatro do Vazio.  

                                                                                                                                               
Arte Moderna”, in Jornal de Letras e Artes, nº229, Lisboa, 16 Fevereiro 1966, p.8. 

131 Mário Dionísio, Op.cit., p.59. 
132 «Mas em Maio 68, estava a fazer e a refazer interpretações das batalhas de Paolo Ucello — que, 

reduzidas aos seus elementos mais simples, são lanças, paus, são escudos, são capacetes — e de repente 
dou com isso ao vivo na rua. Então ataquei uma série de quadros (...) sobre Maio...». Cf. Júlio Pomar, 
entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António Ramos, 1980, p.26.  
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As últimas séries, de Batalhas segundo Ucello, de Rugby e de Maio 68, definiam esse 

final de ciclo, ou mesmo um ciclo próprio de transição. As formas lineares e de ampla 

divergência, que se expandiam na superfície, invadindo-a (matracas de Maio 68 ou as 

lanças das Batalhas segundo Ucello), articulavam-se com formas curvas (escudos de 

Maio 68, capacetes de Rugby ou as ancas dos cavalos das Batalhas), que se fechavam 

sobre si, em contenção, protegendo a forma conquistada133. Desenrola-se um jogo entre 

um gesto fundador da figura e outro protector, numa bipolarização de conotação sexual, 

entre uma dimensão masculina e uma feminina. Ao mesmo tempo, esta bipolarização 

servia de transição entre as séries iniciadas com Maria da Fonte, onde predominava a 

dimensão masculina, para as séries em torno de Chardin, Ingres e os retratos seguintes 

que lançariam o Teatro do Vazio, onde predominará a dimensão feminina com o seu 

aumento do «gozo intenso do redondo»134.  

Em apreciação crítica à exposição de Júlio Pomar na SNBA em 1966, Rui Mário 

Gonçalves verificara que já nos desenhos de finais dos anos de 1940 «os segmentos 

flutuavam» como «pedaços de contorno»135. Mas se agora a pintura concentrava e 

sobrepunha os gestos, acentuando vitalismo e agilidade, nesses desenhos os gestos 

vagueavam lentamente sobre o vazio, na meditação flutuante de cada segmento 

explícito. Este vazio, que só por antinomia e marginalidade relativamente à 

preponderância dos gestos se podia ver nesta fase da pintura, estava também 

                                                 
133 O próprio pintor aponta esta «compensação» formal. Cf. Ibidem, 29. 
134 Ibidem, p.30. 
135 Rui Mário Gonçalves; “Artes plásticas. Momentos de confusão”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, 

Júlio Pomar, Maio 68 (CRS-

SS) II, 1968, acrílico sobre 
tela, 130x162 cm 
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potencialmente disponível, e as séries seguintes farão a transição com essa descoberta 

do vazio, por isolamento dos arabescos em dispersos fragmentos. Tais desenhos, que 

por isso retomaremos, ajudam a atar várias ligações do percurso do pintor, atenuando a 

mudança, aparentemente brusca, que levou ao Teatro do Vazio. 

 

 

7.3. «O Teatro do Vazio» 

 

 «Pintura que parte da coisa para se tornar pintura do vazio, do vazio 

como coisa; pintura da coisa grávida do seu vazio, da coisa chamada 

ausência, da coisa semelhante à sua ausência. Pintura que apresenta o 

vazio que a forma deixou, contra o vazio que a teria rodeado. A forma era 

assinalada como ausente, no vazio que teria habitado. O recorte nítido, a 

nitidez dos contornos marcariam a perda ou a partida dos objectos, mais 

do que a sua presença»  

(Júlio Pomar, Da Cegueira dos Pintores) 

 

                                                                                                                       depois todos 

                                         os intervalos              me atraíram 

 (John Cage, citado no catálogo de Júlio Pomar, Galeria 111, 1973) 

 

O Teatro do Vazio (1968-1976) assinala o momento em que podemos considerar que a 

obra de Júlio Pomar se inscreve mais abertamente na problemática da nova-figuração. A 

exposição individual, em 1963, na Galeria Diário de Notícias, altura em que o pintor se 

instalava em Paris, explorava a sua pintura na exploração de um paroxismo gestual. A 

exposição de 1966 na SNBA exibia o corolário dessa gestualidade, já com um 

virtuosismo perigoso denunciado, como vimos, por alguma crítica de arte. De seguida, 

em Paris, desenvolvia a sua pintura no sentido de uma depuração pictórica que, 

efectuando uma elipse sobre a gestualidade solta, conquistava o sentido da superfície 

como vazio e como cor. Esta fase, cujo real início se sinalizara com a série O Banho 

Turco (tema de uma exposição colectiva parisiense em que Pomar participara), foi a que 

melhor se enxertou na nova-figuração francesa. Em Lisboa seria apresentada na Galeria 

111, em 1973, dez anos após a sua ida para Paris. Aí, a série em torno de Ingres 

estendia-se a citações de Courbet e de Van Eyck, e já se juntava a série de retratos, 

numa suspensão temporal que ajudava nalguma incredulidade provocada perante o 

                                                                                                                                               
nº118, 1 Janeiro 1964, p.7. 



 518

público português. Sem as séries intermédias de Rugby e de Maio 68, para a crítica 

portuguesa o gesto substituíra-se radicalmente pelo vazio da superfície, como vazio 

neutral, uma espécie de brusco silêncio por saturação da cor de fundo, onde se 

salientavam breves ressonâncias sígnicas ou índices solitários da própria iconografia.  

 

Se o anterior período de exploração da gestualidade revelara uma dionisíaca «vontade 

de se apropriar do mundo»136, num gesto que se agitava e debruçava sobre as coisas 

com uma urgência de resgatar um referente em movimento, como que antes da própria 

concepção e existência da imagem, o ciclo que se afirmava em torno de Ingres (mas 

também de Courbet e Chardin) manifestava uma apolínea serenidade, deixando as 

coisas meditarem a sua própria chegada à imagem, que assim parecia chegar depois dela 

como meros resíduos de memórias dispersas. Preferindo agora referentes estáticos 

(naturezas-mortas ou nus femininos suspensos na sua pose erotómona), Pomar 

pesquisava uma inevitável distanciação de qualquer e mínima captação mimética 

perante os referentes, numa espécie de privação do real em que a consciência desse real 

se efectuava pela sua própria alienação137. Se antes era o gesto que dissolvia as formas, 

fugindo ao detalhe e deixando uma expressão acumulada das suas acções sob as quais a 

figura se vislumbrava e constituía, agora era a forma que se impunha ao gesto, 

anulando-o da sua vitalidade através da especulação do detalhe, tanto no modo linear de 

definir o limite de cada zona cromática, como no modo económico com que resolvia 

cada um desses planos formais de cor. A anterior impaciência e sofreguidão da ânsia 

                                                 
136 Wolfgang Sauré; “Le tableau partenaire magique dans la quete du moi”, in Júlio Pomar, Paris: Art 

Moderne International, 1981, p.27. 

Júlio Pomar, Le Bain Turc, 1970, 
acrílico sobre tela, 130x162 cm, 

col. Manuel de Brito 
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gestual, que procurava a captação instantânea da presença de um modelo, eram 

bruscamente dominadas por uma parcimoniosa meditação formal. Despersonalizando o 

anterior acto de pintar138, que subentendia uma coincidência entre o pintor e o modelo 

no presente do acto de concepção da imagem, esta pareceria nascer agora por 

esquecimento e apagamento não só dessa presença, mas também da sua própria 

memória, como que, virando ao avesso a anterior concepção e inquirindo o constante 

diferido dessa captação139. Depois de se ter concentrado em expressar o fluir da 

realidade, Pomar procurava agora o registo iconográfico da sua memória, onde o tempo 

deixava de ser duração para sustentar um processo de cristalização sígnica. A acção do 

pintor deixava de estar na gestualidade para se situar nessa escolha mínima e demorada 

de sinais iconográficos, numa espécie de diligência meditada do menor grau de 

iconicidade de uma figura (com maior fundamento na ulterior série de retratos). Sem 

gradação nem volumes, é sempre a superfície que se explora, devorando a figuração. 

Esta expõe-se como enigma perceptivo, feita de acumulação de vazios e silêncios, no 

limiar dos quais as formas se vão entendendo, como um «sensível esquematizado e 

repartido nos seus fragmentos essenciais»140  ou uma essência pelo detalhe, tão 

depurado como fragmentado. A imagem tornava-se uma frugal conjugação de resíduos 

diferidos, passando a ser a própria decantação a servir de revelação dessas formas nela 

inscritas. As figuras já não se revelavam como gestualidade veloz e pluridireccional 

sobre um fundo: figuras e fundo passavam a apresentar-se com a mesma importância 

sobre a superfície. 

Na delimitação de um mínimo de formas, as linhas já não servem o contorno e a 

revelação de figuras, para se tornarem sinuosidades libertas e suspensas, perdidas das 

figuras que contornavam. Elas não revelam formas preenchidas, mas ausências e vazios: 

as linhas «não são os limites dos corpos, mas a resultante da explosão da figura»141. A 

figura concebe-se pela revelação do vazio que a rodeia, de modo que este seja 

determinante na sua constituição, rompendo assim com hierarquias sobre a superfície 

                                                                                                                                               
137 Cf. Ibidem, p.31. 
138 «Dei comigo a fabricar quadros que pareciam ter sido paridos por luvas assépticas. Nenhum sinal de 

temperamento na pincelada, a escrita artística eliminada deliberadamente, nenhuma subtileza de 
feitura, tréguas na transparência. Tudo se pretendia exacto, seco, impessoal». Júlio Pomar; Da Cegueira 

dos Pintores, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1986, p.29. 
139 Cf. Júlio Pomar, in catálogo da exposição Pomar 69/73, Lisboa: Galeria 111, Dezembro 1973. 
140 Patrick Waldberg; «Júlio Pomar. A tentação heráldica», in catálogo das exposições Pomar, Brasília: 

Museu de Arte de Brasília; São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand; Rio de 
Janeiro: Paço Imperial, Outubro-Dezembro 1986; F C G, Janeiro-Fevereiro 1987, p.17. 

141 Júlio Pomar; entrevista in Alexandre Melo; Entender a Pintura. 4 — Júlio Pomar (suplemento de Arte 
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para fazer com que o espaço que rodeia a forma seja tão importante quanto a 

determinação da forma delimitada. A síntese do plano provoca a fragmentação analítica 

da figura, sendo a imagem essa articulação paradoxal entre análise e síntese142. Sobre a 

superfície ausente, através da constância de uma cor contínua, como uma nada habitado 

ou uma prévia desmemorização, suspendem-se sinais de memórias vagabundas de 

iconografias fragmentadas e dispersas. Se o fundo é a elipse ou desmemorização, em 

que o absoluto da cor funciona como uma espécie de preenchimento que carrega ainda 

mais o predomínio amnésico do vazio, os resíduos formais são o desvelar de uma 

memória sobrevivente e reconstituinte. Os extensos intervalos ascéticos (vazios 

luminosos de cor) sublinham a importância de cada marca como redenção iconográfica. 

O vazio imobiliza os resíduos formais, especando-os como relíquias raras de uma 

amnese iconográfica, enquanto o olhar os move procurando superar o vazio. A 

percepção torna-se, assim, um esforço para contrariar a segregação entre os breves 

sinais formais. 

Explora-se um aparente cartazismo, na linha da extensão cromática do hard-edge. Mas, 

se o cartazismo explorava a eficácia visual da síntese das formas, Júlio Pomar produzia 

com ele o seu contrário, numa síntese ao avesso, que partia do fundo para as formas, 

rompendo-as sobre e pela superfície. Não sendo gráfico mas pictórico, ao contrário do 

cartazismo, não era o contorno da figura que a definia mas o devorador envolvimento da 

forma. Se apresentava o mesmo sentido da superfície do cartazismo, a síntese da sua 

planura provocava antes a rarefacção da figuração representada. Na imagem a cor é já 

presença saturada, anterior ao desenho das formas que só surge como resultado da 

devoragem elíptica do fundo-cor: «Pomar não pinta sobre, antes assume a superfície e 

apresenta-a em cores, igualmente saturadas»143. Portanto, é a superfície que descobre a 

imagem pictórica. 

O cromatismo é levado ao máximo, na saturação da cor pura, estendido ao excesso de 

um contrate cromático e suas implicações no contraste sucessivo nele implicado. Uma 

cor domina e rodeia (cerca) as outras, instabilizando as relações entre elas, tornando-as 

sempre relações consigo. Tal domínio de uma cor sobre as outras, cercando-as, investe-

se no domínio do fundo monocromático (dessa mesma cor) sobre as formas. A 

                                                                                                                                               
Ibérica em colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.16. 

142 «(…) comme un automate que l’on aurait mis en pièces détachées, l’homme est suspendu entre 
l’analyse et la synthèse». Wolfgang Sauré, “Le tableau partenaire magique dans la quete du moi”, in 
Júlio Pomar, Paris: Art Moderne International, 1981, p.28. 

143 Eurico Gonçalves; “Pomar. Dois estudos sobre a pintura de Júlio Pomar. «Toda a precisão é 
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solicitação das outras cores é função ou relação com a dominante, tornando-a a 

referência dos contrastes e dos pesos compositivos implicados, numa relação de 

quantidades. Tal contraste cromático de quantidades, numa paleta reduzida às cores 

principais e sem gradações, é levado a limites de instabilidade, provocando uma espécie 

de aura do sentido cromático das superfícies, por perturbação óptica. 

Esta perturbação dos contornos, numa determinação vibrante, empurra o olhar para as 

superfícies, em cujo vazio a percepção se sente também desconfortável. Tais momentos 

ténues de indefinição no contacto entre as zonas de cor provocam uma perturbação 

óptica nos momentos dos contrastes, afectando a sua perspicuidade e impelindo o olhar 

à contiguidade das superfícies de cor. O fundo é apenas pretenso, porque ele próprio se 

perturba ao devorar as formas, deixando de as contornar para as abrir e invadir144. 

Conjuga-se uma analose dos elementos que entre si estão, paradoxalmente, em 

segregação constituinte da forma. A rarefacção devora a segregação entre a figura e o 

fundo, tão necessária à evidência formal da primeira: «a imagem não se situa sobre ou 

contra a superfície; não haverá separação (…) entre forma e fundo, entre a imagem que 

investe e a superfície que é investida» (Pomar)145. Cada fragmento salienta o vazio 

cromático envolvente e a sua solidão, tal como esse vazio salienta cada um desses 

momentos, de forma e cor, como sobrevivência da depuração formal, evidenciando-a 

como necessária à sua restituição perceptiva. Como sublinhava Júlio Pomar, «a imagem 

não se delimita sobre a superfície, investe-a, e, uma vez a ela acoplada, despe-a da sua 

neutralidade de suporte. (…). No decurso do investir do suporte pela imagem, esta 

fragmenta-se, como se devorada; para, uma vez dentro da superfície, usufruir dela, fazê-

la explodir, gozá-la»146. 

As formas surgem como precisos fragmentos poligonais curvilíneos, orgânicos e 

sintéticos, de cor lisa e viva, que se expõem respeitando vazios e distâncias, tornando 

mais lenta e meditativa a sua leitura. A descoberta das formas torna-se uma espécie de 

exercício lúdico, como quem espreita entre os vapores do banho (aqui sem atmosfera e 

transformados em superfícies de cor luminosa, na herança de Ingres) a sensualidade das 

formas dos corpos. A ocultação e a fragmentação articulam-se para funcionarem como 

                                                                                                                                               
desfiguração»”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº28, Junho 1976, pp.21-26. 

144 «Nos tempos do “Trolha” ou do “Arroz” há em cada quadro figuras contra um fundo. O que me parece 
é que recentemente não há mais separação entre figura e meio (e mundo), figura e fundo. (…) o que a 
isola faz parte dela». Júlio Pomar, entrevista com Maria do Carmo Vasconcelos, “Júlio Pomar: «A 
liberdade aprende-se... experimentando»”, in Flama, Lisboa, nº1413, 4 Abril 1975,  p.45. 

145 Júlio Pomar, in catálogo da exposição: Pomar 69/73, Lisboa: Galeria 111, Dezembro 1973. 
146 Ibidem. 
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uma sedução voyeurista e de carácter erótico. Como fragmentos soltos e dispersos, 

numa contida e ascética disseminação, as formas ritmam um modulado avanço e um 

recuo perceptivo das suas hierarquias, perante o esforço do olhar que procura a 

constituição da figuração. Tal esforço perceptivo, em busca de uma boa forma e da 

memória da figura, vai recuperando formas e figuras, situando-se nesse esforço de 

restituição numa obsessão voyeurista, como meditação erótica do olhar. A revelação da 

figuração faz-se segundo um jogo elíptico das suas formas, de modo que o voyeurismo 

do erótico se funda sobre a erodência das formas. Tal voyeurismo não se efectua a partir 

da sedução explícita da representação, mas do próprio esforço do olhar que se vê 

obrigado a desvelar os sinais eróticos quando procura descobrir o próprio sentido da 

figura. A pintura, como vazio, desafia a nudez das figuras. A histórica intenção social 

do pintor transferia-se para uma intenção lúdica, em que a ocultação agia como uma 

sedução voyeurista e erótica, fundada numa espécie de mimesis estiolada. A imagem 

obriga a uma meditação do olhar sobre si como indagação do próprio erotismo 

referenciado. A depuração funciona como ascese erótica, numa solene ritualização do 

erótico – pintura ascética, não obscura nem grave, nem muito menos metafísica (o que 

seria absurdo no processo criativo de Júlio Pomar), mas apenas a densa saturação de 

uma espectralidade luminosa e cromática que sustenta o vagueamento das formas e a 

demorada apropriação iconográfica. Depois da ética social da fase neo-realista, e depois 

da euforia dionisíaca da assumpção do gesto, seguiu-se o formalismo silencioso e 

apolíneo do teatro do vazio. 

O jogo voyeurista dos rarescentes sinais levava o pintor às experiências dos quadros 

permutáveis, série de painéis cuja ordem se pode alterar (Table des jeux, seis elementos 

permutáveis, 1969-1970; Thetis ou le bleu du ciel, d’aprés Ingres, oito elementos 

permutáveis, 1970-1973; Baigneuses à mi corps vue de dos, d’aprés Ingres, quatro 

elementos permutáveis, 1969). O aumento da possibilidade de articulação e combinação 

salienta o carácter contemplativo dos sinais. Independentemente da sua deslocação e 

nova associação, é sempre esse vazio de superfícies cromáticas que aponta para o 

fragmento iconográfico nele suspenso. Multiplicadas as possibilidades de justaposições, 

sempre combinadas sobre esse vazio, acentuando-o como conjugação, não só se 

aumentam as combinações de contemplação como a sua inevitabilidade. É o vazio que 

sustenta as diferentes encenações dos rarefeitos elementos formais, porque é ele que 

estabelece, com as suas dominantes ocultações, as mutáveis relações das iconografias 

que se espreitam.  
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Foi exactamente quando o jogo de elipses da forma-figura se estabelecia como 

confronto com mínimos indícios iconográficos, portanto acompanhando a génese e 

desenvolvimento do ciclo em torno de Ingres, que o retrato se impôs mais no percurso 

de Júlio Pomar, num ciclo iniciado em 1967 e que foi predominando no interior do ciclo 

do Teatro do Vazio. Já experimentado esporadicamente nas décadas de 1940 e 1950, 

mas não se afirmando como série pictórica, o retrato surgira então mais por 

adversidades e contingências do que por necessidade projectual. Esses retratos 

anteriormente pintados como experiências fortuitas, apresentaram-se para o pintor «com 

bem medíocres resultados»147. Foram efectuados sempre numa concepção directa 

perante o modelo, procurando no presente desse encaramento uma resolução do retrato 

que não se libertava das heranças do modernismo estilizado da primeira metade do 

século. Efectuou sobretudo retratos de pessoas próximas e cúmplices da sua vivência 

cultural e pessoal, casos de Alice Jorge (n.1924), Berta Gomes (integrada no quadro 

Marcha de 1946), Maria Lamas (1893-1983), Vera Azancot (n.1927) ou Cardoso Pires 

(1925-1998). Estes retratos revelaram a dificuldade de assumir o retrato sem escapar à 

mimesis implicada, provocando um problema para o pintor que quase enjeitava os 

retratos pintados da época, e pouco os expondo148. A crise da representação implicada 

no retrato, por requerer constantemente uma espécie de fidelidade que era o caminho 

mais perto para trair a própria pintura149, ou seja, por sujeição à mimesis, seria melhor 

resolvida em experiências de desenho  

No percurso de Júlio Pomar, o retrato com presença do modelo funcionara melhor no 

desenho à pena e a tinta-da-china, onde a expressão linear implicava uma sinalização 

mínima do retratado. Praticaria esta com regularidade a partir da sua prisão no Forte de 

Caxias, em 1947, onde se viu na feliz contingência de retratar os seus companheiros de 

prisão, como Mário Soares (n.1924) com quem esteve na mesma cela política. Aí se 

estabelecia uma concentrada harmonia cultural: enquanto Mário Soares lia, Júlio Pomar 

desenhava-o a tinta-da-china150. As histórias destes retratos desenhados seriam 

cúmplices da sua própria biografia e dos seus convívios e amizades (Fernando Lanhas, 

                                                 
147 Cf. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António 

Ramos, 1980, p.77. 
148 Mário Dionísio, Op.cit., p.24. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, 

Lisboa: Edições António Ramos, 1980, p.67 
149 «Il y a une espèce de fidélité qui est le plus court chemin vers la trahison». Júlio Pomar, entrevistado 

por Marcel Paquet; «Terrain vague, fôret vierge», in Júlio Pomar. Les Mots de la Peintures, Paris: La 
Différence, 1991, p.33. 

150 Cf. Mário Soares, entrevista com Margarida Bon de Sousa; “Colecção Mário Soares”, in Artes & 

Leilões, Lisboa, nº38, Março 1996, p.13.  
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Alberto de Lacerda, Manuel de Brito, Manuel Torres, Michel Cluny, entre outros); e 

teriam, mais tarde, aplicação mítico-iconográfica, nos retratos de poetas portugueses no 

início da década de 1980. 

O Retrato de Fátima (1967) foi o primeiro a investir em pintura na rarefacção dos sinais 

iconográficos por assumpção da superfície, mas ainda afirmando momentos de uma 

agitação gestual, circunstância nervosa com sentido de esgotamento, numa espécie de 

energia entrópica residual. Fátima equivalia para o Ciclo do Retrato, o que a série 

Rugby e Maio 68 significou para a série em torno de Ingres, como transição para um 

novo ciclo, onde o dogma da superfície salientava a descrença dos pequenos sinais, 

como arqueológica excepção de uma sobrevivência iconográfica. Os retratos de Manuel 

(1968-1970) e de Eduardo Viana (1970) ratificariam essa transição.  

Mas o Ciclo do Retrato iniciava-se verdadeiramente, segundo o próprio pintor151, em 

1970 com o de Retrato de Almada Negreiros (terminado em 1972), ícone ele próprio de 

um esforço de representação e auto-representação, afectiva e mítica, que atravessou 

vários momentos do modernismo português. O Retrato de Almada Negreiros iniciava-se 

no ano da morte deste, colocando-se assim, perante a sua perda, num espaço entre a 

constituição mítica e a memória afectiva. Pintar o retrato de Almada não era por isso 

pintar o homem Almada Negreiros, como modelo presente perante o pintor, mas a 

reconstituição da sua memória iconográfica cuja genealogia mnemónica funcionava 

como sua heráldica iconográfica ou um «brasão do ser»152. Esta heráldica iconográfica, 

como modo de análise sinalética da representação, serviu de orientação no Ciclo do 

Retrato. Característico deste ciclo pictórico de retratos foi o facto dele ter sido efectuado 

«sem pose nem preparação prévia, sem desenhos ou estudos com o modelo», mas 

apenas, por vezes, o apoio de «fotografias»153 que lhe davam o apoio mnemotécnico da 

iconografia (mais do que a presença). Neste ponto torna-se possível estabelecer relações 

com Os Reis de Costa Pinheiro. Porém, em Os Reis todo o jogo de reconstituição 

efectuava-se perante a ausência referencial e a impossibilidade iconográfica (ou grau 

                                                 
151 Cf. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António 

Ramos, 1980, p.67. 
152 Patrick Waldberg; «Júlio Pomar. A tentação heráldica», in catálogo das exposições Pomar, Brasília: 

Museu de Arte de Brasília; São Paulo: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand; Rio de 
Janeiro: Paço Imperial, Outubro-Dezembro 1986; FCG, Janeiro-Fevereiro 1987, p.17. 

153 Cf. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António 
Ramos, 1980, p.66. «Mas como diziam os pintores à antiga, eu trabalho de memória. Mesmo os 
retratos. Para mim a observação voluntária, ou a análise no instante é sempre muito mais limitante que 
as sínteses que se impõe, direi por si: como uma revisitação onde o real é incorporado». Júlio Pomar, 
entrevista com Pedro Vieira, “Júlio Pomar: «Na minha relação com o quadro ele tem que sair 
vencedor»”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº15, 15-28 Setembro 1981, pp.14-16. 
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zero de iconicidade), enquanto nos retratos de Júlio Pomar existiam tanto a referência 

como a memória que perscrutavam a reconstituição iconográfica. Assim, n’Os Reis, 

qualquer momento de inscrição era um acréscimo sobre um nada referencial, uma pura 

dimensão plástica perante esse vazio e, por isso, no verdadeiro sentido eram «anti-

retratos», enquanto em Júlio Pomar foi sempre a manutenção de uma ligação real ao 

referente – e, portanto, era o retrato que estava em questão.  

O retrato de mulheres presentes na vida do pintor dominaria o ciclo, numa continuidade 

com o erotismo dos Banhos turcos em torno de Ingres: estes prepararam os retratos de 

mulheres, sendo esse erotismo o meio cúmplice dessa passagem. As mulheres sem rosto 

precedem e provocam esse assumir do retrato feminino que lhes segue: o teatro do 

vazio passa do erotismo sem rosto ao rosto erotizado, sendo essa mesma erotização 

corporal que ajuda a definir o próprio retrato. O corpo e o rosto tornam-se um mesmo, 

não no sentido de um corpo-carne com uma cabeça sem rosto, dissipado por espasmos à 

maneira de Francis Bacon154, mas uma dispersão que anula a cabeça como suporte do 

rosto, deixando os seus elementos ou características de identidade mimética à deriva. Se 

Bacon tornava tudo corpo, anulando o rosto segundo um acto de desfiguração, mas que 

deixava o lugar da cabeça como parte do corpo, em Pomar tudo se tornava rosto, numa 

ligação de rosto e corpo na dispersão de elementos constituintes de uma identidade. Em 

Pomar, encontrar elementos do corpo era encontrar partes de um rosto disseminado. Daí 

a continuidade entre a série em torno do Banho Turco de Ingres, com a sua ligação ao 

corpo feminino, e esta que praticamente lhe dava sequência, agora atenta aos retratos 

femininos e, por isso, aos sinais do rosto. 

Em Bacon ainda existia figura sobre um fundo, mas essa figura amalgamava-se em 

carne na invasão de um corpo interno sobre o exterior. Este movimento do interior do 

corpo-figura para o seu exterior fazia com que já não se encontrasse o sentido desse 

mesmo corpo nos seus limites. O vazio rodeava a figura como uma gaiola, não 

chegando a ser fundo porque não permitia à figura-corpo actuar sobre ele. Além disso, 

ao procurarmos o sentido do corpo até aos limites, chocávamos contra o vazio 

envolvente, espécie de deserto monocromático e sem atmosfera que contrastava com a 

carne torcida do corpo. Aprisionada no interior esse espaço vazio, espécie de jaula, o 

contorno apresentava-se como mera tensão da amálgama de carne para escapar aos seus 

limites, como um último volume da carne e seu ponto de fuga. A figura tornava-se essa 

                                                 
154 Cf. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris: Seuil, 2002, pp.27-28. 
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deformação da carne no seu esforço para se tornar corpo; a pincelada, o ácido que 

revelava a carne. Em Bacon, era a deformação interna que, como uma implosão da 

figura, apagava os rostos tornando tudo carne informe até ao contorno da figura-corpo, 

limite que iniciava o vazio enclausurador ao mesmo tempo que ligava o corpo à 

superfície como «estrutura espacializante»155. Nos retratos do Teatro do Vazio de Júlio 

Pomar, eram o fragmento e a dispersão que permitiam a invasão do rosto no corpo e do 

corpo no rosto, ao mesmo tempo que os ligavam e fundiam na «estrutura 

espacializante». Corpo e rosto fundiam-se e indiferenciavam-se perante a superfície, 

permutando-se com esta perante o olhar, numa finta ao golpe de vista do voyeur. 

Deixava de existir enclausuramento da figura entre a superfície que a rodeia, para se 

optar antes por uma fragmentação da figura que se dispersava por contornos já 

rompidos. Já não havia limite nem deformação da figura, mas dispersão dos seus 

elementos até invadir e ser invadido pela superfície (já não propriamente fundo).  

Sejam conseguidos por num processo mais demorado (retratos de Maria Belo) ou de 

modo mais imediato (retratos de Graça Lobo)156, o retrato em Júlio Pomar funcionava 

sempre como uma «prática invocatória» através de «um número limitado de sinais», 

cuja «extrema síntese»157 resultante era a sobrevivência da memória ao esquecimento 

iconográfico, fazendo dessa sobrevivência, mais do que o seu resíduo, a sua própria 

essência. O retrato surge no limite, onde um pedaço de pintura se explora como signo de 

uma identidade. O processo criativo torna-se o de uma escolha desses sinais 

mnemónicos essenciais que, por razão da sua própria inevitabilidade e precisão, não são 

os mais evidentes158. A privação dos sinais, no sentido em que estes não restituem o 

modelo ou não apresentam qualquer eficácia ilusória (o que faria esquecer a ausência), 

faz funcionar a invocação do referente, fornecendo esse sentido de retrato por 

indigência iconográfica. O retrato íntimo torna-se assim um retrato tão mítico e 

esotérico como rarescente. 

                                                 
155 Cf. Ibidem, pp.23-25. 
156 Cf. Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António 

Ramos, 1980, 1980, p.67. 
157 Cf. Ibidem, p.66. 
158«E sobre a escolha dos sinais que ficaram sobre a tela: acontecia que às vezes tinha que rejeitar os mais 

evidentes». Ibidem, p.71. 
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Júlio Pomar explorou uma simplificação por acentuação, como no processo da 

caricatura, mas para logo isolar os elementos dessa acentuação para os estilizar por 

nivelamento. Os dois processos clássicos de simplificação expressiva das formas são 

mutuamente utilizados como subtracção essencial dos sinais: o que fica não é a 

expressão certa para a melhor e mais completa iconografia, mas a mínima possível, 

como exploração dos limites da representação iconográfica e do seu reconhecimento. 

Os desenhos, efectuados em apoio às pinturas deste ciclo de retratos, tornam mais 

explícito esse processo de esboroamento dos sinais iconográficos no confronto com o 

vazio branco da superfície. Nunca a pintura de Pomar revelou tão necessária a 

existência de estudos prévios, decisivos nessa captação e depuração das marcas 

iconográficas de identidade. Nos desenhos são ainda visíveis os traços que ligam os 

detalhes sinaléticos numa ordem figurativa autonomizando-a da superfície, tornando 

perceptível o sentido global que liga os sinais. Na pintura, o retrato perdia esse sentido 

formal de figura, espartilhado na dispersão de índices miméticos. 

Nos Retratos do Teatro do Vazio a percepção surpreende os sinais como momentos 

solitários de uma escolha, na disjunção provocada pela sua própria eleição, 

surpreendidos tal como o pintor os descobriu como sinais iconográficos. Cada sinal 

depende dos outros onde perscruta o sentido da representação de uma identidade que já 

Júlio Pomar, Graça Lobo, 1º Retrato, 1973, 
acrílico sobre tela, 162x130 cm, col. Galeria 111 
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não surge como mimesis, mas como uma espécie de conjunto de hieróglifos 

constituintes de uma heráldica da evocação da representação do sujeito. Portanto, não 

se trata de mimesis, mas da procura de sinais através dos quais a própria mimesis se 

pode invocar. Nunca se verifica um conhecimento imediato de uma identidade (pré-

conhecida) que a ilusão mimética provoca, mas um re-conhecimento lento que se 

conquista na proporção em que a percepção dos sinais sobreviventes à rarefacção 

iconográfica permite resgatar à memória a própria identidade usurpada pela superfície 

monocromática do plano. Se a mimesis procura compor um puzzle o mais completo 

possível da identidade, nos retratos do teatro do vazio, como que tem que se reconstituir 

essa identidade por parcas peças soltas do puzzle. Na busca de uma identidade, a 

máscara (personna) funciona ao contrário, não pelo que se põe sobre um rosto, mas o 

que se retira dele, como um puzzle de carências. 

No silêncio de uma imanência fragmentada, Júlio Pomar procurou restituir uma 

profundidade aos referentes retratados que a pintura de representação mimética já 

perdera esgotada na satisfação de uma fidelidade do significante ao referente. Era a 

própria ideia de retrato que se procurara reabilitar no seio cultural de uma situação neo-

figurativa. Os retratos impuseram-se como o grande ciclo temático do teatro de vazios 

(e o seu corolário), tornando necessário e inevitável como desafio da representação 

iconográfica por semelhança. Sobre o vazio dominante de cor pura, o retrato 

apresentou-se como uma rememorização de fugazes momentos, feito de fragmentos 

estilizados que parecem pairar na superfície (considerando que a própria noção de fundo 

se anulava no seu excesso) por uma atracção compositiva que, no próprio esforço da sua 

conjugação, funcionava como síntese de uma iconografia desejada ou como restos do 

ser como sua essência. O retrato surgia como génese mnemónica através da qual se 

iniciava a recuperação perceptiva. Ver tornava-se não um acto de reconhecimento, mas 

de anamnese. A memória não servia de ligação ao referente, mas ao significante e sua 

constituição. O referente exterior servia a pintura, mas esta não se devolvia a essa 

exterioridade para seu reconhecimento, porque a pintura tornava o acto de ver e a sua 

memória refém dessa sua rarefacção sinalética da figuração. 

Este jogo com a ausência lembra as sombras de Lourdes Castro, mas o que nesta 

pintora era relativo a um instante essencial, em Pomar era relativo a uma iconografia 

absorvente de vários instantes e, por isso, mais espacial e físico (ou mesmo corporal). 

Se os contornos de Lourdes revelavam, na unidade do traço, um momento do ser 

(tornando-se, portanto, ausência relativamente à presença de uma acção e de um estar), 
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em Pomar, a fragmentação residual (implicando vários momentos) revela antes a 

ausência de um ícone como representação. Lourdes partia de uma presença existencial, 

Pomar de uma referência a representar, no próprio sentido de representação do retrato 

com pose e demora, que não era o de Lourdes. 

No Triplo Auto-retrato de Júlio Pomar (versões de 1973 e 1974), o retrato central 

relaciona-se com os outros dois, como gerador da sua memória iconográfica159. Na 

versão de 1974, a acentuada sequência em friso longitudinal horizontal do formato 

supõe uma sequência (supostamente) interminável de captações mínimas de uma auto-

iconografia que só no infinito resgataria a essência total do (auto-)sujeito. O pintor que 

observara demoradamente os modelos retratados até ao detalhe (sobretudo, e 

significativamente, femininos), colocava-se agora como observador, assim se auto-

inquirindo e se interrogando sobre o seu próprio sentido de observador. O auto-retrato 

repete-se numa sequência em que o pintor se pode ver no outro lado dos retratos 

femininos que representou, como se os auto-retratos requisitassem defronte de si os 

retratos femininos e estes lhes fornecesse o sentido último de receptáculos do pintor 

como voyeur – ou como se o suposto friso infinito se encerrasse num círculo anelar, 

como uma arena, no interior da qual estariam os retratos femininos expostos para a 

dissecação erótica efectuada pelo voyeur do seu Teatro de Vazio. 

Esta pintura de rigor e vazio apresenta-se invertida em relação com a pesquisa 

escultórica de Júlio Pomar. Já explorada desde os anos 1950, tal como já se referiu, mas 

retomada com maior intenção e fundamento projectual, a escultura assumia o sentido de 

assemblage, manipulando resíduos do mundo quotidiano como cheios acumulados e 

ocupadores de espaço. Contemporânea da fase pictórica do Teatro do Vazio, com ela se 

relacionava em sentido inverso. Se a escultura se efectuava por encontros ao acaso, ou 

de achamentos no quotidiano prévios à sua acumulação objectual, o quadro era a sobra 

do que ficava de uma escolha de recusas. Se a escultura descobria os elementos 

constituintes antes do modelo, sendo esses mesmos elementos que o provocavam, na 

pintura o pintor tinha primeiro o modelo exterior, a partir do qual fazia o trabalho de 

apagamento iconográfico e desmemorização reveladora, ao encontro do que resta. Se a 

escultura nascia de restos, de fragmentos estiolados e de mnemose fraca, a partir dos 

quais encontrava uma iconografia e uma memória, a pintura partia de um modelo de 

sugestão iconográfica, do qual deixava resíduos por ocultação de memórias 

                                                 
159 Cf. Ibidem, p.71. 
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iconográficas. A escultura fazia-se dos restos para descobrir o seu modelo, a pintura 

partia do modelo para descobrir os seus restos. Se na escultura era a memória e o cheio 

que se acumulavam, na pintura era o seu esquecimento e esvaziamento. 

 

 

7.4. «O Teatro de Eros ou dos Corpos» 

 

«É como se houvesse uma ocupação do espaço do quadro pelo espaço do 

corpo, por um corpo que se escapa, por formas que dão corpo ao espaço»  

(Júlio Pomar, entrevista in Entender a Pintura) 

 

«C’est le corps de l’outil plus la chair de la page qui établissent en fait la 

liaison du peintre avec la terre»  

(Júlio Pomar, Catch) 

 

No ciclo seguinte, apresentado como Théâtre d’Eros (Galerie de la Différence, 

Bruxelas, 1978) e como Théâtre du corps (Galerie Bellechasse, Paris, 1979), Júlio 

Pomar experimentou a fragmentação e a colagem de elementos nos quais descobriu 

partes íntimas de corpos. Pedaços de tela eram recortados e colados como «superfície-

objecto»160, criando uma noção de pele do suporte como figura. A técnica de 

assemblage, que experimentara na escultura, era agora transportada para a pintura na 

montagem de fragmentos ou de formas recortadas. Os volumes da escultura tornavam-

se superfícies planas e texturas recortadas. Não recortes pintados, como os famosos 

guaches de Matisse, mas superfícies de tela. Se em Matisse o recorte era o principal, em 

Pomar o mais importante torna-se a colagem, porque se no pintor francês o recorte era a 

intuição de uma forma definida, carregando logo de implicações a sua colocação na 

superfície, em Pomar o recorte só encontrava o seu sentido e definição ao se colocar e 

conjugar na tela: por vezes, só então ela se revelava como forma, convocando e 

provocando, ou não, a pintura. As colagens, mais que chamadas a completar o discurso 

da pintura, surgiam a provocá-la. 

Enquanto no Teatro do Vazio, Júlio Pomar depurara ao detalhe como sinal tácito, 

procurando na análise mínima revelar o sentido do todo, no Teatro dos Corpos 

explorava o todo para encontrar o sentido do detalhe. No primeiro procurara o espaço 

                                                 
160 Marcel Paquet, “L’Essence de la Peinture selon Júlio Pomar”, in catálogo da exposição: Júlio Pomar. 

Pintura. Escultura. Desenho. Gravura, Lisboa: FCG, Julho-Agosto 1978. 
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entre as coisas e o seu sentido mínimo, o sentido do erótico como contemplação, 

enquanto no Teatro dos Corpos procurara o espaço das coisas, numa ampliação da sua 

forma e tactilidade que acabava por transferir o plano do erotismo para o do desejo e 

pornografia. 

                                               

A forma recortada funcionava como fragmento de um corpo que se procurava remontar 

(e recuperar) numa alusão de confluência do pormenor como o essencial (ao contrário 

do Teatro de Vazios, o Teatro dos Corpos procurava fazer coincidir a análise com a 

síntese, de uma para outra nesta ordem). Se na série em torno do banho turco de Ingres 

era o vazio que preenchia, agora eram as formas recortadas que, enquanto ocupação do 

espaço do plano de suporte do quadro, procuram um corpo que com elas nasce. As 

formas lançam-se na apoderação ou apossamento da superfície como elementos 

geradores de corpos. O corpo não se dá por ocultação dominante do fundo (como na 

fase em torno de Ingres), mas por uma desocultação mínima e essencial, onde qualquer 

revelação se torna uma subtracção ao pudor do vazio inicial. Cada forma de tela (nua) 

recortada, na sua ocupação da superfície, apresenta-se como o escancaramento de uma 

essência íntima dos corpos. A iconografia revelada, enquanto procura fazer coincidir o 

fragmento com o essencial, expõe a natureza íntima dos corpos, como macro-formas, na 

exploração paroxista dos limites do voyeurismo. A colagem decide o sentido 

fragmentário dos corpos, as suas posições e relações, sendo ela quem descobre e decide 

o inventário dos corpos, seus enquadramentos e suas posições. A tela impõe a sua 

textura táctil implicando uma presença matérica (que não existia no Teatro de Vazios) 

que invoca a corporalidade. Em obras como Le Combat avec l’Ange (1977), L’Angle 

(1978) ou Nem Perder nem Ganhar (1977), a ocupação do espaço das formas revela-se 

um envolvimento de corpos sustendo o paroxismo da identidade entre a tactilidade do 

Júlio Pomar, Nem Perder Nem 

Ganhar, 1977, colagem e pintura 
acrílica sobre tela, 65x92 cm 
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visível e a sexualidade – agora, mais que erotismo, porque o visual apela ao táctil, e a 

superfície, sendo mais textura do que cor, apela-se à pele. 

 

 

7.5. «O Teatro de Gestos»: tigres, poetas, índios e fábulas (e considerações finais) 

 

«La peinture, pour le peintre, est avant tout un faire. C’est dans l’act de 

peindre, dans la faire de la peinture, que le voir du peintre devient une 

arme double tranchant: quand le peintre œuvre la mise à nu de ce qui 

s’impose à lui comme le vrai du monde, ce vrai du monde est remis en 

question dans le vrai de la peinture: un vrai plain supportant de vraies 

matières colorées».  

(Júlio Pomar, Catch) 

 

Na década de 1980, o gesto de Júlio Pomar voltava a assumir-se como nos finais dos 

anos de 1950, mas o seu protagonismo já não prevalecia sobre a figuração como então 

acontecera, para procurar relações de adequação com a sua génese sem, contudo, daí 

perder a autonomia. Enquanto no ciclo de Maria da Fonte, de D. Quixote ou das 

tauromaquias, a gestualidade concentrava-se sobretudo sobre a figuração, manifestando 

a imediatez dessa execução, agora ela agia também sobre a própria génese da pintura, 

sobre as suas próprias negações, revelando o debate processual da sua execução. 

Mantinha-se, contudo, a mesma importância do gesto relativamente à figura. Tanto 

numa fase como noutra a distância do olhar não permite recuperar a integralidade da 

figura, continuando a gestualidade pictórica a manifestar-se. Sem síntese perceptiva, o 

acto criativo procura constantemente impor-se em ambas as fases: no entanto, na que se 

iniciara em finais da década de 1950, esse gesto antecipava-se à figura que concebia e 

prescindia da sua ulterior definição figurativa, enquanto nesta última fase, o gesto 

entranhava-se na génese da figura perturbando e adiando qualquer definição. Entretanto, 

o Teatro do Vazio tinha assimilado a experiência meditada de um apagamento ou 

desfazer, que adquiriria agora outro furor e velocidade de acção, acompanhando a 

acentuação da gestualidade do fazer. Fazer e desfazer tornavam-se a polaridade 

operativa de um processo global de concepção enérgica de um quadro que procurava 

afirmar mais o acto criativo que o objecto pintado. Pintar tornava-se um constante agir 

sobre o já pintado, não só contra e sobre o suporte, mas sobre o que nele se foi 



 533

colocando, numa dialéctica entre o fazer e o desfazer. O diálogo não é só com o suporte 

mas com as experiências entretanto nele lançadas. 

Nessa fase dominada pela série de Tauromaquias, o gesto impôs-se versátil e sem 

hesitações, num tempo ou passagem certa e exuberante, decidido e decisivo, enquanto 

que o retomar da gestualidade na década de 1980 se efectuou por conflitos, em que o 

fazer acolhia o des-fazer e o re-fazer, e em que as hesitações se impunham como parte 

desse fazer de vários tempos e contingências, que assim englobava melhor a acção como 

risco e experiência: «No atelier faço e refaço  por vezes sem sequer me dar ao 

trabalho de desfazer. Não só para fazer melhor. Mas também por necessidade de 

destruir, de remastigar uma dada experiência que não me matou a fome. Para investir, 

agredir, questionar, estar dentro (…). Não para viver em memória, como se vive 

fechado em casa, mas para, fazendo, aguentar o presente. (…). O meu trabalho não 

consiste em acrescentar, dia após dia. Não segue um esquema pré-estabelecido (…). O 

meu trabalho alimenta-se daquilo que despedaça. (…). Procedo por destruições 

sucessivas» (Júlio Pomar)161. A nova exuberância e furor do fazer assumia a provocação 

enérgica da indecisão e incerteza, deixando visível o seu próprio processo genético, de 

modo que a «obra funciona como palimpsesto que regista a sua própria arqueologia, a 

história do seu fazer-se»; ou seja, a «prática de atelier é auto-generativa»162. 

O aparecimento iconográfico dos tigres, a partir de 1978, anunciando um mítico 

bestiário pessoal do pintor desenvolvido nas décadas seguintes, como que assinalaram o 

início dessa tendência e explanação da própria incrementação da pintura. Surgindo a 

partir da ilustração de um conto de Jorge Luís Borges (Rosa Azul), em que se afirma a 

impotência das palavras para definirem «a própria essência do tigre, essa forma que há 

séculos obscena a imaginação», Pomar encontrou aí um desafio lírico para a própria 

pintura. Um tigre azul, que ninguém viu foi o primeiro desafio, entre a máscara e as 

listas de clown, que faziam do tigre uma espécie de fetiche para Júlio Pomar do mesmo 

modo que o arlequim foi para as primeiras vanguardas francesas – ou, no caso 

português, para Almada Negreiros. Tal desafio revelou-se como código formal e 

temático de uma retoma de espírito dionísiaco, dir-se-ía animal e latino163, fazendo a 

ligação entre os recortes de tela, ainda herdantes do silente apolíneo do Teatro de 

                                                 
161 Júlio Pomar, Da Cegueira dos Pintores, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1986, p.24. 
162 Ruth Rosengarten, in catálogo da exposição: Pomar / Anos 80, Lisboa: Palácio Galveias, Novembro 

1992 a Janeiro 1993. 
163 Cf. Wolfgang Sauré, “Le tableau partenaire magique dans la quete du moi”, in Júlio Pomar, Paris: Art 

Moderne International, 1981, p.35. 
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Vazios, e o furor gestual, matérico e cromático que os anos de 1980 retomam. 

Articulando colagem e pintura, interferindo inicialmente com o erotismo dos recortes do 

Teatro dos Corpos, os laranjas e negros das (pictóricas) listas dos tigres implicaram 

uma gestualidade interna às superfícies. O ritmo dessas listas, feitas dessa gestualidade 

e de matéria espessa, perturbaram a precariedade dos contornos, mais finos, através da 

afirmação do corpo interior da forma que sustém plasticamente a figura. O tigre tornou-

se o motivo certo para um confronto entre a consciência da superfície (contornada), e a 

acção do pintor, cujo gesto lançava sobre essa superfície a matéria cromática. Sobre os 

recortes de tela colados deslizava o tigre numa volúpia de tintas luminosas e quentes 

(podendo também surgir tigres dourados, acastanhados ou mesmo azulados). O tigre 

surgia também, como iconografia, enjaulado nas associações insólitas do fazer da 

pintura, surgindo primeiro como interferência e metaforização dos corpos eróticos, até 

se articular com um guarda-chuva (La Promenade, 1979-80), com uma vagina 

combinada como sua língua (On s’arrête là, 1980) ou, mais tarde, com Frida Kahlo no 

papel de Eva (Frida Kahlo dans le rôle d’Eve, díptico de 1994). 

A série de tigres disponibilizara uma dimensão metafórica que preparava um novo 

interesse de Júlio Pomar pelo retrato, que o pintor retomava com os retratos 

imaginários (Poe, Baudelaire, Almada, Pessoa) e reais (Mário Soares, Claude Lévi-

Strauss, Michel Cluny), mas sempre fictícios, que iria predominar a sua produção de 

1981 a 1986. Continuava a afirmação do gesto e da cor associados à matéria que os 

tigres tinham manifestado, facilitando associações metafóricas que essa gestualidade 

surpreendia. Sinais iconográficos mínimos surgiam repentina e decididamente, como 

sínteses intuitivas de uma identidade que, na brusquidão da sua aparição, procuravam 

imediatas ligações com outras representações, por associações da ordem do imaginário 

mítico tornado absurdo, portanto anti-mítico (que, por isso mesmo, melhor funcionava 

na série dos poetas). Um gesto expressionista provocava um encontro surrealista, numa 

mistura de fetiches míticos cuja aproximação se tornava contra-mito. Esta exploração 

foi cultivada em contra-mitologia portuguesa na série «sete histórias portuguesas», para 

ilustração de A Mensagem de Fernando Pessoa, onde o pintor pôs em imagem «o avesso 

dos mitos»164 – pintando, por exemplo, um encontro entre Fernando Pessoa e D. 

Sebastião (Fernando Pessoa encontra D. Sebastião: num «caixão sobre um burro, 

azaejado à andaluza», 1985), ou a solidão de Mário de Sá-Carneiro e Santa-Rita Pintor 

                                                 
164 Segundo Mário Dionísio, cit. Júlio Pomar, in Entender a Pintura. 4 — Júlio Pomar (suplemento de 

Arte Ibérica em colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.22.  
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confrontada em Paris com o marialvismo de Amadeo de Souza-Cardoso (Lusitânia no 

Bairro Latino: Retratos de Mário de Sá Carneiro, Santa-Rita Pintor e Amadeu de 

Souza-Cardoso, 1985). 

As viagens para o Brasil, por ocasião da antologia apresentada sucessivamente, em 

finais de 1986, nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e no ano seguinte 

para dirigir a colocação dos painéis de azulejo no Grand Circo-Lar de Brasília, 

prepararam uma estadia de dois meses no Alto Xingu durante a rodagem de Kuarup de 

Ruy Guerra (n.1931) em 1988. Pomar efectuou registos rápidos dos Índios e pequenas 

pinturas sobre madeira, adiando a pintura de maior formato, como que contida para 

melhor eclodir na série seguinte: os Índios da Amazónia. O pintor «pinta o índio 

pintado»165, explorando o jogo entre a representação do corpo e a pintura do corpo, onde 

a pintura da figura se confunde com a do seu corpo representado e este com a natureza 

que o integra. As pinturas corporais devolvem-se como pintura sobre um plano, como 

pele tornada superfície, actuando para a pintura de Júlio Pomar com a mesma marcação 

exótica e selvagem das listas dos tigres. Esta série é dominada por tons avermelhados 

entre o brilho quente e a cor da terra.  

Nos trabalhos sobre papel, e entre eles os efectuados para os projectos de revestimento 

de espaços públicos (os azulejos para o Gran Circo Lar de Brasília ou para a estação do 

Alto dos Moinhos no metro de Lisboa em torno dos poetas), Pomar experimentou o 

poder do traço sobre a superfície vazia (o branco como neutralidade disponível), seja 

como puro elemento plástico e visual, seja como elemento gerador de figuras, onde se 

podiam encontrar sentidos também para a produção de pintura a partir dos anos de 

1980. A linha arriscava-se, explorando-se sobre a nudez branca da superfície de suporte 

em diferentes características: fina ou espessa, recta ou ondulante, incisiva ou leve (com 

diferentes explorações da resistência dos materiais de inscrição e dos suportes), ou ainda 

entre a decisão ou a deambulação algo ao acaso. As figuras surgiam destas contradições, 

como uma iconografia sem intencionalidade, num acaso sem projecto e a despropósito. 

Os traços acabavam por encontrar a figura, mas pareciam não agir nesse sentido. A 

figuração surgia como uma assemblage de linhas trouvé, no sentido em que foram 

linhas que ali se encontraram, mas que pareciam não terem tido criadas com essa 

intenção. Pomar separava assim a pesquisa do desenho da efectuada na pintura. Se nesta 

dominava a tendência para agitar com o gesto e preencher a superfície, fazendo dominar 

                                                 
165 Michel Waldberg, Pomar. Peintures, Paris: La Difference, 1989, p.15. 
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a festa nervosa da cor, no desenho dominavam os mínimos gestos lineares para 

conceber a figura – não sendo gráfico, porque o gesto se afirmava, nem sintético, 

porque as linha eram fragmentadas. No desenho as linhas reduziam-se numa economia 

de traços, explícita na comparação entre estudos (carvão ou grafite) e resultados finais 

(a tinta da china e marcados), que evoluía na concepção do mínimo traçado para a 

concepção da figura. Se a pintura é metamorfose, fazendo do seu preenchimento uma 

correcção com o gesto, no caso do desenho a inscrição efectua-se «sem possibilidade de 

apagar ou esconder erros e hesitações», pelo que «há que recomeçar tantas vezes até que 

o seu todo consiga a verdade necessária», sendo cada recomeço uma depuração ou uma 

cristalização do que se fixa166.  

As exposições O Paraíso e outras Histórias na Culturgest em Lisboa, Fábulas e 

retratos na Galeria Gerald Piltzer de Paris, ambas de 1994, ou Fábulas, farsas, fintas 

ou os três éfes, na Galeria 111 de Lisboa, em 2002, assinalaram a produção de Júlio 

Pomar dos anos de 1990. Acentuava-se a associação e heterogenia iconográfica de 

imaginários, numa capacidade de hiper-efabulação pictórica, como encontros visuais 

inerentes à pintura e que só ela resolve, acentuando os limites da palavra perante a 

imagem. O gesto funcionava como velocidade sincretista fazendo inter-figurar 

diferentes histórias e imaginários iconográficos (artísticos, bíblicos, mitológicos ou 

infantis), num reenvio a anteriores séries e temas do pintor, embora algo diluídas nesse 

sincretismo. As imagens apresentavam um contraste de mitos e fábulas com a mesma 

eficácia visual que os contrastes de cor, de materiais ou gestos. Daí que uma imagem 

conseguisse juntar iconografias carregadas de diferentes memórias e evocações como e 

de combinar, na mesma imagem, Edgar Poe, Baudelaire e um orangotango em auto-

retrato (Edgar Poe, Charles Baudelaire, un orang-outang et le corbeau, 1983), ou que 

Mickey Mouse se surpreenda numa imitação de um vaso grego (Imité d’un vase grec, 

avec Mickey, 1991) e o Pato Donald surja de skate perante um Noé bêbado com um 

caracol (L’ivresse de Noé avec Donald, 1994), que o mito bíblico de Adão e Eva se 

efectue entre índios na selva amazónica com um ananás (Adam, Eve et le serpent, à 

l’ananas, 1992) ou com bananas (Adam, Eve et le serpent, au régime de bananes, 

1993), que surja Frida Kahlo com um tigre no papel de Eva (Frida Kahlo dans le rôle 

d’Eve, 1994), que o mito grego se inverta e que Actéon seja surpreendida por Diana 

com uma máquina fotográfica, invertendo o voyeurismo e com novas tecnologias 

                                                 
166 José Luís Porfírio, “Furor e morte”, in Expresso (Cartaz), Lisboa, nº1616, 18 Outubro 2003, p.39. 
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(Actéon surpris par Diane, 1992), que Leda surja com um telemóvel e um farol (Leda 

com telemóvel e um farol, 1996), ou ainda que Fernando Pessoa encontra D. Sebastião: 

num caixão sobre um burro, ajaezado à Andaluza (título de pintura de 1985). A mesma 

capacidade de efabular surge numa pintura em que um lobo e uma alface se ligam a um 

cozinheiro com um bode num bote (Le loup, la chèvre, le choux et le cuisinier, 1992), 

ou noutra em que passam Os porquinhos de lambretta (título de obra de 2001). A 

heterodoxia das referências, de mitos e de outras histórias, conjugam-se com a dos 

gestos do fazer. O gesto de pintar e os limites dos materiais (de inscrição e de suporte) 

provocam a efabulação. Esta não se efectua por dissimulação dos meios (por ilusão 

mimética) mas pela sua afirmação. A figuração que funde a efabulação, não parece pré-

existir ao gesto, para surgir com ele na provocação dos encontros iconográficos. 

Não se aceitando um texto que se apresente como pré-texto para orientar a pintura, é o 

próprio ofício desta que encontra uma possível textualidade, assente sobre os paradoxos 

que a irredutível diferença da pintura lhe provoca. Onde começa a tentação de uma 

narração, e com ela o perigo da ilustração, revela-se a própria insuficiência do texto. É 

perante a vontade pictórica de figurar e de encontrar, no momento da sua própria acção, 

uma narratividade conformada e que só o olhar resolve, que o discurso temporal da 

história contada (textual) se estanca e suspende. Os títulos das obras sugerem a irónica 

incapacidade da palavra, sublinhando que a «pintura começa onde as palavras falham». 

As narrativas que se provocam podem alimentar a conceptualização, mas esta não 

encontra uma retórica própria que a autonomize da materialidade da pintura. A matéria 

pictórica, enquanto marcação de acções e escolhas, é a sua génese e destino, 

funcionando a sua alegoria num movimento de eterno-retorno à pintura: «Júlio Pomar é 

um pintor de histórias sem ser um ilustrador de palavras»167. 

Ao contrário da virtuosa acção das séries tauromáquicas ou quixotescas de inícios dos 

anos de 1960, em que a velocidade gestual era a sua certeza definitiva de captar 

referências pré-existentes à imagem, à excepção da sua marcação temporal, agora ela 

expunha indecisões e incertezas, que é também a de uma imagem (e sua efabulação) em 

génese. Se na série anterior o gesto agredia as figuras no seu esforço de restituição, 

agora o gesto vivia o prazer de um surgimento sem vivência fora de si. 

                                                 
167 João Lima Pinharanda, “Júlio Pomar. Pintor de histórias e de pinturas”, in c catálogo da exposição: 

Portugal: la mirada cercana. Alberto Carneiro. Júlio Pomar. René Bertholo. Graça Morais, Córdova: 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Boti, 2001, p.40. 



 538

Os tempos criativos de concepção da obra procuram suster os tempos narrativos da 

imagem que ela constrói para lhes procurar cumplicidades e coincidências. A narrativa 

como que surge e é conduzida com os gestos que fizeram a imagem, para só poder 

existir e funcionar durante a pintura, desintegrando-se antes e depois dela. A narração 

está inculcada na própria praxis da pintura. Não é uma narração no pictórico, mas 

através do pictórico, que só se oferece ao olhar da imagem. 

Entre o pincel, com as diferentes expressões da sua mancha, mais leve com o peso da 

incisão amolecido, ou mais áspera carregando a matéria sobre a superfície, explorada 

tanto como cor e textura, ou materiais de inscrição mais ou menos rígidos, sondando 

diferentes velocidades e força de incisão, eram articuladas as decisões e hesitações do 

fazer, os vários processos de concepção168, deixando visível a figura como operação. 

Por isso, a figuração não se impõe previamente, ela própria nascendo como génese da 

imagem. Criar a imagem é fazer nascer a sua efabulação e fazer é gerar o sentido da 

imagem, pelo que só depois pode surgir a sua história, sendo recusada uma legibilidade 

da pintura fora (ou por exclusão) da sua visibilidade169. A mitografia emergente não 

tinha um destino prévio: sem oráculo ela nasce pela pintura, revelando-se na dimensão 

insólita da sua concepção figurativa. 

A informalidade do gesto traduz uma temporalidade que provoca a memória da 

mitologia que se desvela com o seu aparecimento. A convulsão entre o fazer e o 

desfazer na elaboração da imagem, como tempos e contra-tempos da sua génese 

narrativa, torna-se a razão da sua figuração, como também de uma fabulação que (só 

então) se inicia. Cada imagem concebida apresenta-se não como um momento de uma 

fantasiosa fábula, da qual foi pré-destinada, mas como o momento da sua própria 

origem. Cada quadro é a história de vários mitos que se invocaram ou que se 

surpreenderam, que nasceram na concepção da imagem mas que também nela se 

devoraram, desaparecendo como uma memória perdida sobre esse gesto que desfaz e 

refaz. Cada quadro é um processo de camadas de memórias de várias fábulas que 

sobreviveram ou não à sua própria concepção, mas também de outras que parecem 

vislumbrar-se na informalidade em que a obra terminada se suspende (nos anos de 1990 

                                                 
168 Sobre a sensibilidade do pintor à sua relação corporal com as matérias e materiais (de inscrição e 

suporte), Cf. Júlio Pomar; Da Cegueira dos Pintores, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 
1986, pp.123-131. 

169 «Entre le visible et le lisible, il y a un non-rapport (…). Toute la peinture (…) se fonde sur ce non-
rapporte; (…). (…) les équivoques naissent du fait même qu’il n’y a point de vraie ligne de 
démarcation, mais un terrain flou, des sables mouvants, un marais où ce qui est visible et ce qui semble 
lisible risquent de s’entretuer». Júlio Pomar, entrevistado por Marcel Paquet; «Terrain vague, fôret 
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acentuara-se a datação de concepção de obras recém-terminadas com vários anos). Um 

quadro terminado é apenas um momento desse processo, em que as várias camadas, que 

foram diferentes tempos de concepção nesse retomar criativo provocado pelas obras, 

encontram a fatalidade de uma demissão à reivindicação de um (novo) gesto do pintor. 

O fazer afirma-se como um encontro com a possibilidade, e o quadro termina quando o 

fazer deixa de revelar ou de fazer aparecer. A obra final não é o culminar de um 

projecto, mas a suspensão de um processo de metamorfose matérico-iconográfica. 

Fazer a pintura manifesta-se uma ligação (do gesto, da matéria e do suporte articulados) 

ao mundo real e imaginário, sem ceder a esse mesmo mundo. O acto de pintar chama 

constantemente a atenção, procurando-se afirmar como o verdadeiro processo artístico, 

retirando esse estatuto ao objecto artístico em si. A série de quatro trípticos efectuada 

(em 1999) a partir da obra literária A Caça ao Snark de Lewis Carroll apresenta-se 

como metáfora da criação artística de Júlio Pomar: a obra refere uma improvável 

tripulação de um navio em busca de uma criatura inconcebível que não se consegue 

encontrar170.  

 

Recuperar e afirmar as possibilidades generativas do processo de representação, 

impedindo o domínio do representado, foi um percurso certo de pintor que soube 

efectuar essa passagem de uma modernidade do referente para uma do significante, 

como espaço onde se decidia tanto a acção do artista como dos conteúdos representados. 

Um percurso que foi afinal o da figuração neo-realista para o de uma nova-figuração. 

O pintor, que foi um dos mais significativos representantes da pintura do neo-realismo 

português, foi também aquele que melhor soube ultrapassar a necessidade do mesmo 

movimento, numa regeneração cultural que foi também o encontro de uma nova-

figuração. Esse percurso foi o da inversão de uma necessidade de constituição 

iconográfica da figura, para a virar ao avesso a partir do seu processo neo-figurativo: 

não se tratando então de pintar para parecer, mas para fazer aparecer. Se na fase neo-

realista foi explorada a capacidade da pintura de fixar um discurso pela afirmação 

formal das figuras, a partir de Maria da Fonte e Os Cegos de Madrid, o pintor tem 

pesquisado a polissemia e a alteridade em que se exploram os mesmos signos e a sua 

capacidade de dizerem várias coisas, como de se repetirem ou retomarem, dizendo 

                                                                                                                                               
vierge», in Júlio Pomar. Les Mots de la Peinture, Paris: La Différence, 1991, p.50. 

170 Cf. Hellmut Wohl, “Júlio Pomar: A Comédia Humana”, in catálogo da exposição: Júlio Pomar: a 

comédia humana, Lisboa: Centro Cultural de Belém, 2005, p.10-15. 
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outras. Neste sentido, as mudanças estéticas do seu percurso foram ponderações de 

projectos que um virtuosismo de pintor facilmente resolveu. «Abandonar ou disfarçar-

se. Mas não trair; eis o mérito»171 de Júlio Pomar. E o próprio pintor deixou o registo 

adequado da grande linha de coerência que o levou do neo-realismo a uma diversa 

situação neo-figurativa. 

 

«Pour me tenir compagnie, 

 les tableaux que je préfère sont ceux qui gardent la trace des 

mésaventures de leur gestation, 

 qui ne cachent pas leurs plaies ni leurs blessures». 

 (Júlio Pomar, – Et la peinture? , 2000) 

 

«Tenho a dizer que o que eu gostaria seria realmente 

 de trabalhar sempre a mesma tela!» 

(Júlio Pomar, entrevista in Flama, 4 Abril 1975) 

 

 

                                                 
171  Ernesto de Sousa, “Pomar. Dois estudos sobre a pintura de Júlio Pomar. Contribuição para um texto 

duplo”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº28, Junho, p.19. 
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8. Sá Nogueira 

 

8.1. Primeira Figuração: melancolias (retratos, jardins e cafés) 

  

«Eu seguia ainda a ideia lisboeta do retrato» 

 (Sá Nogueira, 1988) 

 

Sá Nogueira (1921-2002) apresentou pela primeira vez obras suas ao público em 1947, 

na II Exposição Geral de Artes Plásticas, a mais polémica na afirmação do neo-

realismo nas artes plásticas. Dessa polémica a sua pintura estaria ausente, cedo 

evidenciando um lirismo nostálgico e tímido, que sempre marcaria a sua produção, mas 

que na sua primeira fase derivava de um gesto tosco.  

As referências francesas das primeiras décadas do século, cruzando Bonnard, 

Modigliani, Chagall, Matisse ou Picasso, marcavam a pintura inicial de Sá Nogueira, 

numa pesquisa que se pretende formal e resolvida no âmbito do pictórico. Tal diálogo 

com a Escola de Paris, funcionava também como modo de confronto com as influências 

das primeiras décadas do modernismo português (1910-1939), cujas marcações se 

podiam assim recuperar nos seus princípios genealógicos como modo de repensar as 

suas próprias heranças. A reformulação do motivo para a realidade plana do suporte 

situava um problema que remetia ao intimismo das referências, de retratos de amigos e 

de naturezas-mortas, vividas suficientemente no interior afectivo de quotidiano-atelier, 

para não perturbarem essa passagem à dimensão do plano da pintura. Neste fascínio da 

consciência do suporte bidimensional perante os referentes, cromatismos planos 

esquematizavam tal realidade numa relação que adaptava o motivo, como situação 

física, a um esquema ingénuo, traduzido em situação afectiva (que também o era como 

realidade próxima do pintor). A dimensão nostálgica das referências históricas da arte 

moderna (sobretudo francesas, mas também portuguesas), onde a mimesis ainda tinha 

lugar, funcionava assim como aura afectiva de uma captação não inquisitiva nem 

perturbadora dos referentes. 

Uma modernidade ambígua, que parecia debater-se melancolicamente contra si própria, 

efectuada através de uma citação história das primeiras décadas do século, mas como 

que exibindo as marcas do seu próprio envelhecimento cultural, num desajustamento 

que explicitava as distâncias culturais. Esta distância às referências históricas era 

também a distância a uma visibilidade, de obras tão desejadas como não vistas em 
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Portugal, para além das fracas reproduções de primeiras monografias ou de revistas que 

chegavam a algumas livrarias ou eram trazidas por alguns particulares. Mais do que por 

um salto no tempo que surpreendesse essas referências, elas surgiam pelo seu próprio 

arrastamento e envelhecimento, como herança cultural. Não se reviam para o presente, 

para surgirem num atavismo desgastado onde uma dimensão nostálgica e lírica se podia 

manifestar.  

Assim, a pintura inicial de Sá Nogueira, dos finais dos anos de 1940 e princípios de 

1950, ultrapassando a variedade duma fase de pesquisa inicial, de quem procura na 

juventude o seu próprio caminho por referências diversas dos clássicos do modernismo, 

vai situar-se numa herança já sincretizada pela geração do antigo SPN. Esta opção 

demitia-se das polémicas do tempo, entre neo-realismo e surrealismo, tal como depois 

entre realismo ou abstraccionismo, para recuperar uma herança dos anos 30, onde a 

utopia modernista tivera sentido nacional. A assumida nostalgia das alusões formais à 

primeira Escola de Paris (sobretudo Modigliani), patente na representação de amigos, 

projectava os retratados para uma distância temporal, à qual o tempo ulterior foi 

fornecendo melhor sentido como expressão desse passado (Retrato do Arquitecto 

Francisco Keil do Amaral, 1948; Retrato do escultor Jorge Vieira, c.1948-49; Retrato 

de Hermínia Tavares, 1949). O modiglianismo adquiria robustez formal através de uma 

severidade essencial dos volumes, amparados numa linearidade menos movente, 

contudo logo atenuada pela imprecisão dos contornos que separavam figuras e fundos 

por uma textura delicada próxima de Pierre Bonnard. Com essa imprecisão luminosa 

algo bonnardiana, mas menos atmosférica e mais encostada ao plano das coisas, Sá 

Nogueira retirava a frieza modigliana de máscara (de um primitivismo linear e 

classicista) para transmitir a de nostalgia, no abandono da pose expressiva. A 

segregação das formas torna-se delicada apesar da robustez das mesmas. A cor vai ao 

encontro do plano, em suaves e manchadas modelações que vagueiam por entre a forma 

fechada desses contornos ambiguamente certos e indecisos, de pueril e vaga certeza, tal 

como o olhar das figuras que se nos escapam da sua presença para se esvaziarem da 

afirmação do seu presente exposto. Em toques lentos, de torpe virilidade, a certeza dos 

contornos indefinem-se no seu limiar de correcção, desbotando-se o traço. Pela 

distanciação do estar numa afirmação do expor, estabelecia uma presença sem presente, 

que se lançava como projecto nostálgico para o futuro. Assim, a sua pintura não parecia 

derivar directamente da influência das primeiras décadas do modernismo português, 

com as quais se referenciava, para parecer andar à deriva nelas, na melancólica solidão 
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dum projecto interior. O presente afastava-se nesse ambíguo projecto de modernidade 

que surgia como resgate nostálgico. 

A pintura de Sá Nogueira marcava a sua primeira posição nessa melancolia dum 

modernismo-memória, como herança de um projecto que se sabia já perdido. Com ele 

retirava-se (e, num certo sentido, ultrapassava) as dicotomias estéticas do tempo (neo-

realismo / surrealismo; figuração / abstracção) para melhor poder desenvolver, em 

passo certo, um projecto que lhe pertencesse, como quem recua a uma situação anterior, 

genética e fundadora, para a partir daí refazer um percurso ao encontro de si próprio. À 

margem (mas não alheio) destas disputas estéticas que rotulavam os anos de 1940 e 

1950 em Portugal, Sá Nogueira tentava recuperar um nostálgico projecto de 

modernidade dos anos 30, anterior ao próprio descrédito com que se apresentava 

perante essas disputas de então, para criar um plano não fragmentado pelas dicotomias 

em conflito, elas também perigosamente perto de especificarem orientações ortodoxas. 

Conviveu com neo-realistas e surrealistas sem nunca se considerar um deles nem, 

muito menos, como o próprio afirmaria, colocar a sua pintura a ilustrar «palavras de 

ordem»172. Numa geração dividida entre si, Sá Nogueira como que se colocou fora do 

debate, para pintar.  

No ambiente do atelier da Vila Martel equacionou melhor tais heranças assumidas do 

modernismo do Secretariado de propaganda Nacional e do seu próprio envelhecimento, 

entre a identidade e a fatalidade da modernidade portuguesa e, através dessas heranças, 

insistir nas referências da escola francesa das primeiras décadas do século XX. Procurou 

temas de uma vivência portuguesa, sobretudo lisboeta, que fizeram das suas obras de 

então, a par das de Nikias Skapinakis, os ícones do confrangedor cosmopolitismo da 

capital portuguesa nos anos de 1950. Nas panorâmicas dos jardins e de cafés, ou na 

proximidade dos retratos, encontrou as vias temáticas para uma atenção, tão serena 

como crítica, a uma vivência social de letarga felicidade, que não deixava de se 

apresentar como um perspicaz sentir cultural do que era ser pintor nesses anos. Nesta 

fase dominou um ingenuismo lírico que Nikias consagraria destacando a pintura 

Rapariga com um Gato (1955), como paradigma de uma possível «figuração moderna 

portuguesa», elogiando a maneira como esta pintura imbuía a realidade de poesia com 

o seu «intimismo afectivo»173. Apresentada no Primeiro Salão dos Artistas de Hoje 

                                                 
172 Sá Nogueira, entrevista com Maria Leonor Nunes, “Sá Nogueira: Obsessão de vida”, in Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 8 Fevereiro 1994. 
173 Nikias Skapinakis; “Modernos figurativos portugueses”, Separata de Arquitectura, 1959, p.10. 
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(1955), a pintura servia a reivindicação de uma figuração, não só como resistência às 

assumpções da abstracção cosmopolita, mas também como marca de uma modernidade 

portuguesa que dessa abstracção podia prescindir, não lhe vendo nem temperamento 

nem necessidade cultural. Para Nikias a pintura era um ícone adequado à reivindicação 

de uma tradição moderna figurativa, na continuidade dos anos de 1920 e 30, na linha de 

Eduardo Viana ou, sobretudo, Mário Eloy (ambos referenciados nesses finais dos anos 

de 1950: Eduardo Viana foi Grande Prémio da Primeira Exposição da FCG em 1957 e 

Mário Eloy teve relevante exposição retrospectiva no ano seguinte). Rapariga com um 

Gato apresentava-se como continuadora de Amor (1935) ou O Homem (1936) de Mário 

Eloy, numa ligação que determinava uma durée e uma identidade possível para a 

pintura portuguesa. 

Tal lirismo estendia-se para o exterior na segunda metade da década (depois de 1957), 

com uma primeira distanciação aberta à natureza, mas ainda próxima, em jardins que se 

apresentavam como espaço urbano vivido e quotidiano, afastando a figura humana em 

sussurrados encontros colectivos. A distância privilegiava uma acuidade atenta, numa 

atenção feita de compromisso afectivo e numa panorâmica efectuada por generosidade e 

credulidade, definindo o ambiente certo à vivência colectiva dos seus retratos. Como se 

este quotidiano se abrisse numa cenografia doce e lírica (mas ainda intimista), 

alargando-se à consonância bonnardiana no diluir da saturação cromática em valores 

globais próximos, harmonizando complementares (Jardim, 1957). Nos jardins a 

referência de Bonnard abre-se mais à natureza, sem filtrar e domar a luz em interiores, 

antes a espalhando pelo mundo na bonomia impressiva da cor luminosa, em menor 

vibração crepuscular e maior saturação, ligando o brilho da cor à constituição das 

formas. A referência de Modigliani (1884-1920) era absorvida pelas de Chagall e 

Bonnard, embora retirando o efeito de arrastamento das pinceladas do primeiro, 

deixando-as suspensas numa espécie de impossibilidade de destino ou de gesto que não 

tem para onde levar a cor e a matéria, e retirando do segundo os efeitos atmosféricos, 

como que dominados por um envelhecimento da matéria. Na pintura de Sá Nogueira a 

luz vencia nos exteriores, como elemento afectivo que interpelava emocionalmente o 

mundo sem o denunciar ideologicamente. A luz funcionava como o brilho terno desse 

resgate referencial em que a forma se ligava ao mundo representado. O brilho cromático 

fundamentava tanto a harmonia cromática como a simpatia com os referentes. Nos 

antípodas do neo-realismo, amável para o mundo perante o seu próprio 

desencantamento, num estar sensível das coisas, sem dramas nem revoluções, a ironia 
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de Sá Nogueira era distante, tornada melancolia amenizada e pacificada num brilhante e 

suave cromatismo de delicadas pinceladas. A luz não era uma breve cintilação, mas um 

brilho que se agarrava às coisas e se tornava inseparável da sua cor e forma. O gesto 

afectivo não era brusco e surpreendente, mas a demora de um envolvimento do qual já 

não se alienava.  

Os olhares dos primeiros retratos tinham continuidade afectiva nas figuras que então se 

perdiam em íntimas paisagens urbanas (em jardins, à chuva, em cafés), ausentes de 

qualquer carga social neo-realista, mas feitas com a ambígua delicadeza de uma 

denúncia feita através de uma terna cumplicidade. Tais imagens de café marcavam a 

transição para a década de 1960. Sujeito também dessa relação quotidiana do artista, 

local de encontro topográfico-afectivo, o café era surpreendido na mesma diluição 

bonnardiana, agora fechada e sem luz, dessaturada já não por preenchimento luminoso, 

mas por castanhos e cinzentos suaves e bafientos (Café, 1961).  

                                                                    

O tema dos Cafés era utilizado como um sintoma nostálgico da situação artística 

portuguesa na segunda metade dos anos de 1950. Figuras introspectivas num espaço 

social sonhavam com a sua própria acção adiada. Tal como nos críticos anos de 1920, 

mas com outros sintomas, os artistas dos anos de 1950 também faziam dos cafés os seus 

ateliers.174 Mas esses mesmos espaços não são já o sinal de modernidade, nem 

substituem os adormecidos museus de arte contemporânea: revelam antes uma nostalgia 

Sá Nogueira, Café, 1960, aguatinta sobre papel, 
mancha: 34,5x26,5 cm 
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perdida e desacreditada. Na década de 1920 os cafés eram espaço de discussão, onde se 

inventavam e preparavam exposições, e neles circulavam as revistas mundanas, 

ilustradas pelos próprios artistas modernos que os frequentavam e decoravam. Os cafés 

de Sá Nogueira eram os mesmos dos anos de 1920 e 30, que não conseguiam pertencer 

aos anos 50. Ao contrário da luminosidade dos jardins, os cafés enchem-se de fumo e 

luz envelhecida, dessaturando o cromatismo e desfazendo as formas (tal como também 

os quadros modernos, dos anos 20, na Brasileira do Chiado perdiam a cor; e o sentido 

para as necessidades da época). Os Cafés eram preenchidos de figuras de solidão num 

quotidiano social. 

Os Cafés exploravam-se ainda numa série de gravuras (aguatintas) de 1960, encerrando 

uma iconografia cultural dos anos de 1950. As gravuras eram resolvidas em jogos de 

cinzentos, de mancha explícita mas não nervosa, numa gestualidade que se atenuava no 

contacto com a superfície, como que não tendo para onde ir ou na inutilidade da sua 

acção. São cenas dominadas por figuras femininas solitárias ou em pequenos grupos de 

conversa, como que meditando o seu abandono ou intrigando um papel mais activo do 

papel da mulher na década seguinte – e que encontraremos continuidade iconográfica na 

série de Figuras de Melancolia de Nikias Skapinakis, ou do próprio Sá Nogueira com a 

pintura Três Marias (1975-1976). 

Eram os restos do lirismo modernista dos anos de 1920 e 30, por vezes manifesto num 

expressionismo lírico, que se exponenciara em pintores como Eduardo Viana, Dordio 

Gomes, Mário Eloy, Júlio, Carlos Botelho ou ainda na produção de Almada Negreiros 

desse tempo. Mas esse lirismo, numa ambição de pureza, sinceridade e subjectividade 

que as páginas da revista Presença se esforçaram por articular e teorizar para essa 

geração175, envelheciam num descrédito nostálgico em Sá Nogueira; nostalgia que era 

uma distância que olhava para essas referências, mas sem delas se conseguir desligar. 

Esta ligação a uma memória cultural a que se queria dar continuidade, numa superação 

que não lhe quer perder os vestígios, assinalava o ambiente em que se encontra a pintura 

de Sá Nogueira, em comunhão com outros pintores como Nikias Skapinakis. Os cafés 

pareciam assim funcionar como o único palco possível para uma durée cultural 

desejada, com todos os seus equívocos. Fornecia assim a imagem sócio-cultural dos 

anos de 1950 e do seu arrastamento à entrada da década seguinte – tal como as figuras 

                                                                                                                                               
174 Ver p.503 (e nota 107) deste trabalho.  
175 Cf. Fernando Paulo Rosa Dias, Ecos Expressionistas na Pintura Portuguesa (1910-1940), (2 

volumes), Dissertação de Mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências 
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de melancolia de Nikias dariam a dos anos 60 e da sua encruzilhada com a década 

seguinte. 

Esse mesmo esquema ingenuista, de mancha larga e diluída, adequava-se assim a uma 

nostalgia modernista a que a sua obra dava continuidade e que se legitimava no espaço 

simbólico da Brasileira (que Sá Nogueira declaradamente se confrontava em várias 

pinturas por volta de 1960-1961), espaço este que recebera anteriores gerações de 

modernistas, alguns ainda sobreviventes percorrendo esse espaço e acumulando a 

densidade dessas memórias. Pairando sobre as figuras pintadas por Sá Nogueira 

estavam ainda os quadros de 1925 a assinalar a presença de pintores do primeiro 

modernismo português, que fizeram daquele espaço «o verdadeiro museu da sua 

geração» (nas palavras de José Pacheko, mentor da encomenda)176. Sá Nogueira 

situava-se nesse referencial simbólico num momento charneira do seu percurso, antes da 

partida para Inglaterra em 1963 (e aí substituir o café pelo Pub), como uma despedida 

lírica dum bolorento modernismo que se fazia da memória de histórias contadas sob o 

envelhecimento dos míticos quadros de 1925.  

Toda esta produção do artista, desde finais dos anos de 1940 e ao longo da década 

seguinte, seria apresentada numa sucessão de primeiras exposições individuais, de 

gravura (Lisboa, 1960) e pintura (Castelo Branco, 1960; Lisboa e Porto, 1961), que 

faziam uma súmula da sua produção ou uma espécie de ponto da situação, antes de uma 

partida como bolseiro para Londres e na assimilação de uma nova dimensão cultural 

que implicaria a renovação da sua produção figurativa. Em 1961 Sá Nogueira pintou 

ainda paisagens lisboetas, onde começou a animar o gesto da pincelada, não no sentido 

de uma agitação de percursos dinamográficos ao longo da superfície, mas em breves e 

bruscas colocações da tinta sobre a superfície, como se o gesto se retirasse de imediato 

da responsabilidade das iconografias do casario que inscrevia. Sá Nogueira superava 

timidamente a referência bonnardiana, preparando o impacto do confronto com 

Londres. A sua seguinte exposição individual seria em 1965, na Galeria 111 em Lisboa, 

onde, com o significativo título de Colagens, trazia o cruzamento com outros 

imaginários que em Londres tinham existência artística. Na sua apresentação lisboeta de 

1961, o crítico Rui Mário Gonçalves adiantava o vaticínio: «Sem se desviar da 

problemática própria da pintura figurativa, parece-me ser Sá Nogueira um dos poucos 

                                                                                                                                               
Sociais e Humanas, Novembro 1997, pp.130-137.  

176 Cf. Ibidem, pp.134-135. 
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que podem transcender a crise actual da pintura figurativa portuguesa»177. De facto, a 

aventura inglesa como que digeria a nostalgia modernista à portuguesa tal como 

tentámos avaliar. 

 

 

8.2. Gestos de Pubs e paisagens londrinas: colagens e marcações da Pop Art inglesa 

  

«Sabe que eu tinha o mesmo problema que você tem? Está a querer fazer uma coisa e está a fazê-

la de maneira impressionista, mas não tem nada a ver com o impressionismo» 

(Michael Andrews para Sá Nogueira) 

«O Michael Andrews fez-me partir a casca e a partir de aí fiquei aberto a tudo» 

 (Sá Nogueira, 1997) 

 

«Devo confessar que vinha de Portugal achando que a colagem era 

um truque de tipos pouco sérios. Só dois anos depois de estar metido 

num caldo cultural diferente consegui alterar a minha percepção. 

Estas obras correspondem à libertação de um processo» 

 (Sá Nogueira, 1998) 

 

Em 1961, Sá Nogueira ingressou na School of Arts and Crafts de Birmingham onde 

estudou na área da cenografia. Uma já solicitada bolsa à FCG permitia-lhe, no ano 

lectivo de 1962-1963, ingressar na Slade School of Arts em Londres para completar os 

estudos de pintura que desenvolveria na mesma área da cenografia. Inglaterra, que se 

tornava outro foco de emigração cultural alternativo a Paris, marcava uma viragem 

decisiva, espécie de parábola da sua pintura que se estendia da ordem circunscrita duma 

dimensão íntima, para se confluir com outra de antagónica dimensão cosmopolita. O 

cromatismo luminoso bonnardiano adequava-se a um imaginário Pop que apreendia em 

Londres, tal como ao estilo intimista de Michael Andrews, seu professor na Slade 

School of Arts. O gesto acentuava-se, num ajustamento a novos ritmos, salientando-se o 

efeito de mancha nervosa sobre as figuras, anulando-as como retratos e estendendo-as 

em várias direcções como formas. Ligado a uma influência francesa que trazia de 

Lisboa, «ir para Londres foi uma maneira de contrariar essa (…) formação original»178. 

                                                 
177 Rui Mário Gonçalves, “Crítica à exposição de Sá Nogueira”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº9, 

29 Novembro 1961, p.11. 
178 Sá Nogueira, entrevista com João, Pinharanda, “Cultura. Retrospectiva de Sá Nogueira no Museu do 

Chiado, em Lisboa. «Contrariar o bom gosto»”, in Público, Lisboa, 12 Março 1998, p.26.  
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As primeiras pinturas efectuadas em Inglaterra, como Tug-of-war ou Cair da bicicleta 

(ambas de 1963), revelaram um registo nervoso e pluridirecional da mancha no 

preenchimento das figuras. Sem arriscar romper com a figura, a gestualidade agita-se 

elástica no seu interior, substituindo o modo mais compacto e diluído nos limites com 

que a mancha se estabelecia como figura na anterior fase lisboeta. Sobre fundos 

monocromáticos verde-azulados, mas não lisos, deixava explicita a gestualidade que os 

preencheu. A experiência da paisagem (Paisagem Londrina, 1964)179, motivo de que 

praticamente se despedia, revelava a mesma agitação nervosa acumulada sobre o 

cerrado casario. Este já não permite a extensão e abertura de fundos de cor dos jardins e 

pátios pintados em Lisboa, para se concentrar na densidade gestual.  

                                                           

Uma das primeiras grandes alterações iconográficas, espécie de mudança temático-

afectiva no interior do mesmo motivo, foi a substituição do «café» lisboeta pelo «pub» 

inglês. O aproveitamento de registos imediatos em grafite sobre papel, efectuados 

directamente pelo pintor no interior dos pubs, fornecia uma espontaneidade de registo 

que alterava a suspensão lírica e melancólica do interior dos cafés portugueses. Tais 

                                                 
179 A paisagem londrina seria um motivo dominante na produção dos primeiros meses de Londres, como 

afirmou o pintor em carta à FCG datada de 11 Julho 1963. Cf. catálogo da exposição: Sá Nogueira, 

retrospectiva, Lisboa: Museu do Chiado, 13 Março a 31 Maio 1998, p.273.  

Sá Nogueira, Pub, 1964, óleo sobre tela, 
120x91 cm, col. FCG-CAMJAP 
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desenhos inspiravam as pinturas realizadas no atelier, onde a cor era trabalhada com 

autonomia a partir de uma memória afectiva vinculada por esses registos, mas liberta de 

qualquer obediência a tons locais. A mancha movia-se compacta, estendendo-se na 

superfície e arrastando em deformações as figuras. Contornos livres, como arabescos, 

deslizavam entre essas manchas, para registos analíticos a que não obedeciam – 

sobretudo rostos tornados manchas ou feitos de perfis em arabesco, por vezes 

duplicados, em múltiplo perfil (Pub, 1964). O desfazamento destes elementos tornava-

se também a sua consciência significante, com implicações na resolução figurativa. 

Numa das cartas que no Verão de 1963, enviara à FCG, na intenção de prorrogar a sua 

situação de bolseiro em Londres escrevia: «as novas correntes da figuração que 

ultimamente têm surgido no campo da pintura vêm ao encontro do meu desejo de 

renovação e actualização da pintura»180. Em meados da década de 1960, Sá Nogueira 

apreendia situações da Pop Art, por via inglesa, iniciando um movimento parabólico na 

sua obra de abertura a ritmos exteriores da sociedade de consumo, mas que uma ligação 

afectiva e íntima continuaria a controlar. Um espírito romântico, mesmo de um 

expressionismo, imbuído de lirismo, mantinha um elo afectivo de criador, interferente e 

desviante das marcas Pop absorvidas. Sá Nogueira como que «admite estas cogitações 

acerca da Pop-art, sobretudo para ver a distância que o separa dela»181.  

Era nesse diálogo cosmopolita que a imagem nacional adquiria evidentes tons 

negativos, levando Sá Nogueira à série Retrato de Salazar (1964, só assinada depois do 

25 de Abril de 1974), onde a imagem do pai-ditador se transformava em jogos de 

manchas zoomórficas, expondo-se como ícone-brinde duma caixa de cornflakes, com as 

respectivas zonas de dobragem, lettering e instruções de montagem. O produto 

industrial apelava ao contacto íntimo e lúdico. Salazar era o ícone de uma charada 

visual, num jogo de fragmentações e associações que ironizavam o fetichismo de uma 

personalidade introvertida, cujo retrato se exibia como máscara de uma timidez pessoal, 

uma retórica lúdica de invisibilidades em que se manifestava a omnipresença. Evitando 

a redundância da representação mimética, o ícone manifestava-se obsessivamente nessa 

retórica de elipses, que melhor revelava a impossibilidade total de um apagamento182. A 

                                                 
180 Sá Nogueira, cit. in catálogo da exposição: Sá Nogueira, retrospectiva, Lisboa: Museu do Chiado, 13 

Março a 31 Maio 1998, p.237. 
181 Nelson Di Maggio; “Artes plásticas. A tentação nostálgica do passado. Rolando Sá Nogueira (Galeria 

de Arte Moderna da S.N.B.A.)”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº233, 16 Março 1966, p.8. 
182 «A invisibilidade constitui o próprio estado de Salzar. Ele é invisível e quer-se como tal. (…). O 

principal efeito desta invisibilidade física do chefe, é que a sua presença (assim como o seu nome) se 
faz sentir por toda a parte. Presença disseminada e invisível do seu poder, da sua moral, do seu 
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série apresentava-se como confronto pictórico com um ícone que parecia impor o seu 

retrato no próprio processo pictórico que lhe procura efectuar uma metamorfose 

zoomórfica, em ave de rapina ou em felino. O rosto que se procura esconder sobre essa 

metamorfose, acaba por acentuar a acuidade de um olhar de predador que lhe inverte o 

sentido elíptico e tímido em que (como ícone) se manifesta. A metamorfose investe 

sobre o rosto de Salazar uma carga semântica ao mesmo tempo que salienta a resistência 

dessa imagem (o rosto como ícone) ao seu desaparecimento.  

Enquadrado no ambiente cultural inglês, nas emergências da Pop Art e da Escola 

figurativa de Londres (Michael Andrews, Francis Bacon, Lucien Freud), a possibilidade 

de observar uma exposição de colagens dadaístas de Kurt Schwitters183 fazia Sá 

Nogueira arriscar a experiência desta técnica no seio do seu projecto criativo que, até 

então, assumira claramente a picturalidade. A colagem não subvertia a ordem que 

invadia, antes integrava-se como elemento diferenciado que fazia destacar a ininterrupta 

importância do pictórico. A colagem não era um elemento que tapava a superfície de 

pintura, nem a ela se opunha, para antes nela se absorver e integrar. Tudo se fechava na 

ordem do quadro, não parecendo nunca haver nem fragmentos nem excessos no todo 

integrante da pintura. O fim do quadro delimita o jogo da imagem e da composição, seja 

como forma seja como iconografia. O suporte é o espaço limitado onde funciona a 

relação das acumulações, como um ecrã de apropriação dos elementos nele inseridos. 

Escorrimentos, manchas e desenhos, fazendo funcionar uma forte sensibilidade das 

texturas, executam-se sub e sobre as colagens, integrando-as na ordem plástica. Sá 

Nogueira fazia da colagem um meio de renovação, sem se desviar duma coerência de 

percurso que fazia da superfície do quadro a base de intervenção. A tela funciona como 

suporte (topológico) de fragmentos lançados como memórias perdidas à procura da 

restituição do seu sentido pela associação na visualidade. Não há frieza, mas relação 

afectiva com os fragmentos escolhidos: daí o lírico efeito residual da memória, como se 

a concepção da tela fosse a abertura ao presente dum baú de memórias dispersas. A 

realidade circundante não é incorporada por acumulação, mas por opções de ambiência 

iconográfica e visual, escapando assim à lógica informe da assemblage dadaísta (nunca 

se tem a ideia de lixo recolhido de Schwitters). Incapaz de criticar os novos ritmos 

(como fez o Nouveau Réalisme) nem de os elogiar (tal como foi dominante na Pop Art 

                                                                                                                                               
silêncio». José Gil, Salazar: a Retórica da Invisibilidade, Lisboa: Relógio d’Água, 1995, pp.34, 36. 

183 Cf. catálogo da exposição: Sá Nogueira, retrospectiva, Lisboa: Museu do Chiado, 13 Março a 31 Maio 
1998, p.237.  
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americana), Sá Nogueira como que se refugiava numa recolecção intima, que se 

protegia nas próprias hesitações e acanhamentos das escolhas resolvidas pela 

afectividade do seu quotidiano. As escolhas eram tão pessoais como os gestos que as 

resgatavam para a pintura. Nesta exploração da colagem, os elementos decorativos, 

supostamente abstracto da sociedade de consumo, procuravam com os da pintura 

tradicional assumir a sua dimensão de significante. Por outro lado, era a própria pintura, 

como objecto visual, que se aduzia como natureza-morta. Não se fixando na 

iconografia publicitária, mas nos elementos secundários, que melhor transmitem um 

ambiente que uma mensagem, a pintura não procura representar uma natureza-morta, 

mas ser uma natureza-morta. Em obras de 1964, como Natureza-morta, High-life ou 

Proliferação, os elementos acumulavam-se sem barroquismo, numa articulação entre 

colagem e pintura, sem a dialéctica entre destruição e construção que Paula Rego 

efectuava na época, para antes procurar na consciência dos significantes como natureza-

morta em si, a génese de um novo processo significativo. 

 

Em 1965 a colagem resgataria o ícone, mantendo a decoração ambiental que se tornava 

evocativa. A iconografia surge como mnemose, não na novidade do tipo de imaginário 

visual dos media dos anos 60, mas da sua pré-história, carregadas de memórias 

sugestivas. Em Os amorosos (1965) ou Ah que les raisins sont capiteux (1965), duas 

citações de uma mesma relação amorosa que parece recuperada da memória, sofrem 

relações afectivas das colagens e pintura envolventes: na primeira um amor primaveril e 

jovem, num cromatismo animado de magentas, azuis e amarelos; na segunda um amor 

outonal e envelhecido de tons ocres, em que o recorte das figuras simulam o das folhas 

Sá Nogueira, Jouet de jeune 

fille, 1965, óleo, caneta e 
colagem sobre tela,  

80x100 cm 
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em queda. As referências iconográficas não são ainda as dominadas pela cultura de 

massas, fundamento semântico da Pop Art, para pertencerem a um estádio anterior, 

espécie de arqueologia técnico-iconográfica da cultura industrial. Sá Nogueira 

confrontava-se com a nostalgia dos próprios processos técnicos caros a essa cultura, 

ainda inocentes das suas possibilidades ou imaculadas do seu processo de massificação. 

Eram fotografias, postais, ou recortes de revistas antigas (Jouet de Jeune fille, 1965; 

Borda d’Água, 1965), com o desbaste luminoso e cromático do tempo, como memórias 

iconográficas que o tempo desgastou e levou à entropia da imagem, um desgaste 

entrópico da moda e não as novas e ainda brilhantes que estão na moda. Sendo um ciclo 

desenvolvido logo após o seu regresso londrino, Sá Nogueira como que efectuava um 

confronto com a cultura industrial e a Pop Art que observava em Inglaterra e a sua 

distanciação com o espaço português. As imagens que utilizava pareciam ter sido 

manuseadas nos bafientos cafés lisboetas que representara antes da sua partida para 

Inglaterra, como se nada tivesse mudado e as modas fossem as mesmas. 

Impossibilidade e nostalgia envolviam-se cúmplices nesse manuseamento afectivo do 

pintor, fazendo dessas imagens resíduos sobreviventes de um encurralado e ao mesmo 

tempo desejado (porque corresponderia a uma identidade) atavismo cultural. Sá 

Nogueira como que acentuava a clivagem do seu imaginário original de urbanidade 

lisboeta, feita de aldeias acumuladas em bairrismo, com o cosmopolitismo das cidades 

inglesas, com verdadeiro ritmo de metrópole adaptada ao imaginário da Pop Art. A 

abertura a situações da Pop acabava por salientar o sereno controle duma íntima 

dimensão afectiva.  

Ao citar os meios de reprodução da Pop Art, Sá Nogueira interessava-se pelo modo 

como estes se integravam no quotidiano interferindo nas suas afectividades. As suas 

fotos não eram retiradas simplesmente de revistas para exporem a dimensão de ícones 

públicos das suas imagens. Antes, convoca-lhes uma dimensão afectiva, uma espécie de 

anonimato perante as imagens públicas da cultura de massas, que as personalizava. 

Nessas imagens, Sá Nogueira descobria uma memória e um passado. O confronto com a 

iconografia de cultura de massas não se efectuava perante a realidade presente, mas com 

um passado, que não só estabelecia uma dimensão histórica e genealógica a esse 

imaginário como a dimensão do seu desgaste e entropia, da sua ultrapassagem como 

modelos (a moda), que no fundo era a sua afectação pelo passar do tempo. Assim, 

perante o presente, tal convocação nostálgica retirava o efeito de brilho e surpresa. Tal 

como ultrapassava essa ausência de passado genético com que as imagens de produção 
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industrial parecem surgir184.  

A recolha de fotografias das publicações de massas apresentava algumas semelhanças 

com a mesma exploração por parte do alemão Gerhard Richter à entrada dos anos 60. 

Também este preferiu um mundo privado resgatado do universo imagético da cultura de 

massas, tal como o confronto da imagem de reprodução mecânica fotográfica com o 

manual da pintura. Richter preferia procurar imagens recentes que sublinhassem essa 

dimensão quotidiana e familiar que se pareciam descontextualizar na imediata sequência 

da retirada dessa dimensão pública ao se ampliarem e isolarem uma reprodução 

pictórica, afectadas como representação numa lógica de repetição. Invertendo processos, 

era o manual que reproduzia o mecânico ou industrial. Sá Nogueira procurava a 

imagens em revistas antigas, que na entropia do seu deslumbramento insinuava uma 

dimensão mais quotidiana, integrando-se melhor dentro da pintura (em Richter a 

imagem tornava-se pintura) onde essa dimensão familiar seria depois ampliada, em 

processos ambientais que lhes aprofundavam afectividades e memórias. Se em Richter a 

dimensão quotidiana apresentava-se prévia à própria pintura, pelo que esta quando se 

iniciava já a imagem tinha sido retirada do espectáculo da comunicação de massas, para 

assim incidir nas suas questões de representação, em Sá Nogueira essa dimensão era 

conquistada com a pintura, que por associações e continuidades (de cor, de forma ou 

semânticas) como que encontrava uma história (memória) a antigas imagens públicas. 

Enquanto o pintor alemão mudava não só o contexto como também o modo de 

representação das fotografias, que perdiam a sua origem; Sá Nogueira integrava-as na 

pintura como citação que remetia à sua origem, não mudando o modo de representação 

e apenas recusando nelas a frivolidade para lhes procurar sentidos e memórias. Richter 

retirava-lhes o brilho da cultura industrial (marca da Pop Art) porque mudava o modo 

de as representar; Sá Nogueira porque as resgatava já envelhecidas e aptas à requisição 

de uma memória. Elas como que surgiam já tardias na sua pintura, transportando um 

desgaste do seu deslumbramento que era a sua conquista de uma memória, que assim se 

podia lançar como mote provocador da pintura. A aura lançava-se apenas nesse espaço 

de memória que era o da sobrevivência da imagem do passado, no desafio nostálgico do 

presente. Se em Richter era a pintura que mudava a reprodução fotográfica, em Sá 

Nogueira era a reprodução fotográfica que provocava a pintura.  

                                                 
184 «Em vez de ser uma tomada franca de posição perante a realidade, o autor prefere uma imersão 

nostálgica no passado. (…)». Nelson Di Maggio, Op.cit., p.8. 
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Mais que o sentido da colagem dadaísta, inspiradora da assemblage, em que as 

associações se surpreendiam como novas situações semânticas, as colagens de Sá 

Nogueira procuravam associações para encontrarem o sentido profundo e residual do 

que já lá está. Se um pedaço de papel de parede se cola junto a uma fotografia é porque 

ela transporta associações requisitadas por essa fotografia, como se fizesse parte do 

mesmo baú de memórias. Pode-se dizer que a colagem, como acto, apresentava-se em 

Sá Nogueira num sentido oposto às décollage de Mimmo Rotella. Enquanto este se 

confrontava com uma prévia acumulação de colagens por sobreposição de registos 

iconográficos (cartazes), que revelava ao arrancar por rasgão as camadas sobrepostas, 

portanto mais recentes, desocultando as mais antigas e semanticamente desgastadas, Sá 

Nogueira criava a própria acumulação de imagens já desgastadas e desactualizadas, 

numa articulação entre a colagem e a pintura, que associava e acrescentava. Se o gesto 

de Rotella apagava a novidade para destapar uma memória que se recuperava 

desactualizada, apesar de recente, na revelação de uma semântica provisória que 

acabava por atravessar todas as camadas, Sá Nogueira sobrepunha controladas camadas 

fornecendo sentidos à memória desvanecida das imagens, recuperando-as da indigência 

significativa do esquecimento. Se os gestos de rasgão ao acaso de Rotella gastavam as 

imagens dos seus significados e lhes revelava dissociações com as que se destapavam, 

para as manifestar como significantes, Sá Nogueira confrontava-se com imagens sem 

significados, que inicialmente apenas o poderiam fascinar como significantes porque de 

memórias desvanecidas, para a partir delas explorar não uma articulação de 

contradições e acasos, mas a profundidade do alcance dos processos de associação. 

Rotella retirava para revelar o efémero e a entropia da informação da imagem da 

cultura urbana e pública; Sá Nogueira acumulava e associava para revelar a memória e 

o significado à imagem gasta, reabsorvendo-a na moldura personalizada (e íntima) do 

quadro. Rotella apagava uma informação mostrando a precariedade da sua 

narratividade, Sá Nogueira revelava uma história na precariedade da memória da 

imagem. Sá Nogueira aparecia como um recolector de baús (mais do que lixos) 

iconográficos, recuperando as imagens abandonadas e esquecidas para as reavivar como 

personagens de uma nova narrativa de citações e associações. Mais tarde experimentaria 

mesmo salvar imagens inserindo-as numa história prévia e não na história que as 

próprias imagens encontradas provocavam (série de Ilustrações para os Cantos d’Os 

Lusíadas, de Luís de Camões, de 1971).  
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Nesta inversão de relação com os valores da cultura de massas, Sá Nogueira invertia 

também o sentido da seriação industrial da imagem que a Pop Art manipulava. Assim, 

quando usou a repetição, não foi no sentido de uma seriação, mas da variedade como 

proposta rítmica por repetição estrutural. Em L’étude académique (1965) era um 

romântico olhar do artista que variava na repetição referencial do mesmo. Se a estrutura 

apela a uma padronização pela segmentação do plano de suporte e pelo motivo que aí se 

repete, desenvolve-se logo toda uma variedade, sem sequência cinematográfica 

narrativa, mas de pontos de vistas montados nessa sequência. Sá Nogueira produzia 

perante um mesmo referente, e num espaço de igual subdivisão, uma variação de atitude 

criativa, mudando a pose do modelo-referente, o olhar e o modo (técnica) de olhar. Não 

era o mesmo mas a variedade que se afirmava. Não a seriação industrial, mas a sua 

inversão pelo olhar individual que nela se diz. A numeração de cada pose-olhar 

individualizava cada momento da série, ao mesmo tempo que torna interminável a 

possibilidade dessa variação (tal como indica L’Étude Académique II, do mesmo ano). 

Sá Nogueira fragmentava a pose única da escolha certa, pela multiplicidade de 

possibilidades, afirmando não a homogeneidade da industrialização mas a 

heterogeneidade da subjectividade do olhar. Ao contrário das repetições da Pop Art, 

onde a variedade estabelecia diferentes variações do mesmo que se afirmava como 

repetido, Sá Nogueira preferia afirmar a variedade dos pontos de vista sobre o mesmo. 

Este, único em si, fragmenta-se nesses infinitos pontos de vista. Se a Pop Art (como no 

caso da distanciada e automática frieza americana de Andy Warhol) variava para 

afirmar o igual (massificação dos pontos de vista), Sá Nogueira repetia o igual para 

afirmar a diferença do ponto de vista. As técnicas de Sá Nogueira eram manuais, não 

pesquisando a industrialização como frio processo de distanciação criativa, servindo a 

fotografia apenas como mais um ponto de vista e uma variedade técnica, assumida 

como escolha e manuseada manualmente. Numa estrutura análoga à da Pop Art, Sá 

Nogueira afirmava a sua individualidade criativa, atravessando o mesmo universo 

técnico-iconográfico para aí recuperar a posição cúmplice da sua criatividade 

individual. Cremos que uma maior semelhança técnica, estética e inclusive na 

abordagem intimista de Sá Nogueira perante a Pop Art, poderia ser encontrada na obra 

My Marilyn realizada em 1964 por Richard Hamilton (n.1922). Na série Gitanes, a 

repetição do motivo anulava-o como ícone e salientava a variação que está no 

significante e na variedade da concepção. Não se apresentava a frieza maquinal da 

reprodução industrial, mas a visibilidade da diversidade de um fazer manual, um 
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catálogo de maneiras individuais, propondo assim que não há um modo único e 

exclusivo de representar.  

Em Fevereiro de 1966 Sá Nogueira efectuava a sua segunda exposição individual de 

Colagens, agora na recente Galeria de Arte Moderna da SNBA, que pouco antes 

confrontara a crítica e público português com obras de Paula Rego, emigrante e também 

bolseira em Inglaterra – e o texto do catálogo da exposição de Sá nogueira era escrito 

pelo marido de Paula Rego, o pintor inglês Vic Willing. Mas se Paula Rego trouxera do 

ambiente inglês uma referência Pop revolvida e mal visível (ou logo devorada) num 

emaranhado informalista, Sá Nogueira apresentava-a mais explícita como citação 

cultural da qual melhor podia explicitar a sua própria distanciação, num risco maior de 

desentendimentos e desconfianças na sua recepção crítica e pública185. Em Sá Nogueira 

o universo da Pop Art era uma citação que se assumia pela sua própria distanciação 

afectiva. Ao eterno presente da Pop Art Sá Nogueira fornecia um horizonte de tempo 

transcorrido e usado. 

 

 

8.3. Erotismo e pornografia em telas fotossensíveis: «Shunga» e «Entropo» 

  

                                      
 

                                                 
185 Ibidem, p.8. 

Sá Nogueira, Shunga I, 
1969, acrílico e fotografia 
impressionada sobre tela, 
115x140 cm, col. Fundação 
Serralves 
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Em 1969, Sá Nogueira começara a experimentar a fotografia impressionada sobre 

superfícies fotossensíveis, através de telas sensibilizadas como suporte para a impressão 

de imagem fotográfica. Esta técnica, de que foi precursor em Portugal, permitiu-lhes um 

processo de montagem com inesperadas mudanças de escala e uma distanciação 

afectiva perante os referentes que ia mais longe que a permitida pela colagem. O 

manuseamento centra-se menos na imagem como objecto (ou, sobretudo, na fotografia 

colada), mas na imagem como iconografia e forma, assim mais conceptual e 

visualmente manuseada, e menos manualmente. Mas, para Sá Nogueira, a artificialidade 

que tal distância fotográfica implicava como processo nunca perdia totalmente um 

contacto directo, como que tendo sempre um atento resguardo do pintor. Esta técnica 

fotográfica sobre tela iria servir ainda uma intenção compositiva de fragmento pela 

fotomontagem. A fragmentação sublinhava uma orientação figurativa da qual era modo 

de desconstrução. Ao contrário do trabalho de Paula Rego na mesma década, no qual o 

fragmento era um processo originário de construção figurativa, Sá Nogueira fazia dele 

um processo que fragmentava uma dimensão figurativa prévia. Paula Rego partira da 

abstracção para a figuração, sendo a atitude de Sá Nogueira em sentido contrário, 

embora sem nunca atingir o outro pólo do processo (a abstracção). A série Shunga 

(1969), inspirada num livro de gravuras eróticas japonesas emprestado pelo pintor 

Hogan, atingia quase uma abstracção de carácter orgânico devido ao uso desse processo 

fragmentário que refazia o real numa combinação de formas e escalas fora dos 

esquemas perceptivos análogos à realidade. Eram partes ampliadas de corpos, «que o 

são e o não são» nesse jogo esconde-revela de «espaços de encobrimento»186. A 

aparente abstracção apenas revelava a posição ambígua e não dogmática de Sá 

Nogueira, nunca assumindo nenhum dos extremos da dicotomia recentemente discutida 

na pintura portuguesa (realismo/abstracção). A sequente série Entropo (1969-1970) 

explorava a pornografia, expondo uma macro-sexualidade como fragmento e ampliação 

do erótico, salientada num contraste visual e simbólico entre zonas de cor e de preto-e-

branco.  

Tal erotismo com aproximação pornográfica poderia equivaler ao Teatro do Vazio e ao 

Teatro de Eros de Júlio Pomar, com os quais algumas relações são possíveis. Mas se no 

Teatro do Vazio deste pintor a superfície predominava levando os signos a uma dispersa 

fragmentação, numa sedução mais erótica, em Sá Nogueira o fragmento era concebido 

                                                 
186 Mário Dionísio, in catálogo da exposição: Sá Nogueira, Lisboa: Galeria Ana Isabel, 1994 



 559

através de um macro-olhar, mais pornográfico no seu excesso de desejo de realidade (no 

uso de técnicas fotográficas) e proximidade. Júlio Pomar apagava para sublinhar; Sá 

Nogueira aproximava o olhar: um isolava mantendo o âmbito do erótico no interior de 

um processo de apropriação pornográfica; o outro ampliava, levando à pornografia o 

signo erótico. Em Júlio Pomar a superfície afirmava-se por avanço do vazio do fundo; 

em Sá Nogueira por ampliação das formas. Num existia distância de olhar, além de 

jogo e encenação do fragmento; no outro a proximidade acentuava-se até se desfazer a 

cena do corpo. A pornografia, como excesso de proximidade erótica, acabava por 

manifestar um desvio abstracto ou uma perda de verosimilhança do mundo. Mas em vez 

de cair na obscenidade dessa quebra da distância (na linha das noções de Baudrillard187), 

Sá Nogueira fazia da sua estranheza e dessa perda do corpo como contexto, a fundação 

de um encanto pictórico. Ao reencontrar o pictórico e até uma dimensão decorativa no 

fundo da proximidade obscena, Sá Nogueira evitava «o puro reflexo da decomposição e 

da fractilização do mundo»188, como quem retirava o excesso de proximidade da 

realidade e da queda no banal. No limite do excesso e ampliação do erótico, a 

pornografia dissolvia-se em imagem. 

Por outro lado, a técnica fotográfica directamente sobre tela, remete a uma relação com 

Cruz-Filipe, que em Portugal foi quem mais explorou esta técnica, tornando-a 

determinante no seu projecto a partir dos anos de 1970. Mas, enquanto Cruz-Filipe fazia 

do fragmento a exploração da imagem incompleta que invocava a sua falta, Sá Nogueira 

fazia do fragmento surgido da ampliação um problema pictórico, em que a citação 

erótica se apresentava como forma recortada na irrealidade da sua ampliação ou na 

exploração do negativo. O voyeurismo excessivo da pornografia, que ampliava o erótico 

até à sua (quase) irrealidade tornava-se, nesse mesmo processo, uma subversão que 

inventava as formas pictóricas. Enquanto Cruz-Filipe se centrava numa dimensão 

denotativa e carregada da memória dos conteúdos, para Sá Nogueira a questão surgia, 

mais uma vez, em torno do sentido próprio das coisas no espaço da pintura, ou no que é 

que elas podem ser ao serem pintura. Cruz-Filipe centrava-se na perda da imagem 

enquanto iconografia com conteúdo e memória ao se associar, em que não há ampliação 

nem propriamente fragmentação mas interrupção e falta. Sá Nogueira centrou-se no que 

                                                 
187 Sobre a questão do obsceno e do pornográfico em Jean Baudrillard, ver deste autor: As Estratégias 

Fatais, Lisboa: Editorial Estampa, 1991. 
188 Idem, Palavras de Ordem, Porto: Campo das Letras, 2001, p.28.  
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a pintura ganhava com a ampliação, fragmentação e combinação dos elementos, 

exactamente na perda dos conteúdos e memórias assim manuseados. 

 

 

8.4. A parábola afectiva. 

  

«O regresso [de Londres] a uma espécie de intimismo, como no início.  

Mas um voltar mais maduro» 

 (Sá Nogueira, 1998) 

 

O jogo simbólico estabelecido pela combinação de elementos, pela força alegórica e 

iconográfica do fragmento, com ressonâncias narrativas e alegóricas, teria melhor 

tradução em várias obras de princípios dos anos de 1970: as séries Bocage (1971). 

Poeta II (1971) ou Ilustração para os Cantos d’Os Lusíadas de Luís de Camões (1971). 

Outras séries assumiram uma evidente carga de crítica social, em temas como o 

machismo ou o racismo, ressonâncias da sua amizade pelos neo-realistas: O Marialva 

(c.1971-73); Misses (1973) Branco e negro (1972); Fá-los ouvir a tua corneta, negro! 

(série de 1973-74). Os títulos eram sempre uma «pista de sentido»189, como que (mais) 

um fragmento ou pista de significação. A sugestão de cartaz-quadro não surgia por 

captação técnico-iconográfica da cultura de massas, mas por subtracção desta: o cartaz 

não invadia o quadro, para antes se tornar quadro. A consciência simbólica dos ícones 

assumia-se também numa dimensão social e política. Partindo de uma pesquisa da 

mitografia cultural portuguesa (Bocage ou Camões), aos seus tiques sociais (O 

Marialva), até ao confronto com o racismo, num reflexo da saturada Guerra Colonial 

(Branco e negro, Fá-los ouvir a tua corneta, negro!), estas pinturas dos anos prévios à 

revolução de Abril, registavam-se como um desfile iconográfico do seu tempo. 

Os anos de 1980 marcavam o regresso a uma dimensão mais íntima, depois da 

parabólica internacional que o estendera à Pop britânica (embora esta já então seguindo 

ritmos pessoais). Em 1979 iniciava a série A Jan Steen (c.1625/26-1679), sobretudo em 

torno da obra O Mundo às Avessas (c.1660) do pintor do barroco holandês, uma cena de 

género que regista com ironia a pequena burguesia holandesa do século XVII, com os 

seus interiores e tiques sociais. Dominando até 1983, altura em que se apresentava numa 

individual na Galeria Ana Isabel, a série recuperava a animação do gesto e o prazer da 

                                                 
189 Sá Nogueira, entrevista com Maria Leonor Nunes, “Sá Nogueira: Obsessão de vida”, in Jornal de 
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pintura A fragmentação já não era sobreposição e interposição para se tornar 

acumulação simultânea na fusão e transparência das formas. Sobreposições e 

transparências, entre as figuras e entre estas e o fundo, estabeleciam um jogo de formas 

que se cruzavam sobre o mesmo espaço do quadro para intersectar realidades 

figurativas. Pela pintura, explorava-se não só a experiência da colagem, que tapava e 

escondia, mas também a herdada da projecção fotográfica, que fundia. Os efeitos da 

colagem tinham continuidade no efeito visual da pintura, interferindo-se no acto de 

pintar como estratégia de efeitos de fragmentação e associação, separando-se e 

fundindo-se no jogo de simultaneidade das formas na superfície. Um contraste de 

luminosidades cromáticas associava a fragmentação formal a um jogo de lampejos 

dominados por amarelos. As manchas luminosas conjugavam-se com linhas negras, 

como arabescos de diferentes espessuras, em mútua autonomia e estabelecendo uma 

dispersão dos elementos. 

Seguia-se a série Suzana e os Velhos, dominante até cerca de 1988. Esta série sobre o 

voyeurismo, a sexualidade e o confronto entre a juventude e a velhice, era também uma 

reflexão do pintor sobre a sua idade, então com perto de 70 anos – e que obras como 

Entre a Maça e a Cruz (1985-1988) ou A Terceira Idade de Cupido (1991) forneciam 

uma continuidade irónica. A gestualidade tornava-se mais matérica, definindo texturas 

de diferentes densidades, mas estáveis na sua projecção na superfície, como que 

suspensas na sua própria expressividade plástica. Os elementos plásticos obstinavam-se 

na sua própria simplicidade e sintaxe, alienando o voyeurismo erótico para o tornarem 

pictórico.  

Nas obras finais, como a série Mal d’Amour (1994-1997), produzida imediatamente 

antes da antologia do pintor, em 1998, dominava uma articulação entre a matéria, a 

gestualidade e a colagem, fazendo ligar a fragmentação e o desvio com um desejo de 

composição. Uma interacção entre a acumulação e a dispersão, como ainda entre o caos 

e a ordem, confrontava a síntese dos elementos com a sua autonomia. Entre a 

precariedade da parte e a do todo moviam-se os elementos em busca do seu lugar e 

função pictóricos. Era por isso uma fase de síntese, espécie de corolário que reenviava a 

próprio percurso pictórico que aí se procurava absorver como testamento auto-reflexivo. 

Entretanto, Sá Nogueira cada vez mais expunha menos; e cada vez mais expunha 

individualmente e menos colectivamente: interessavam-lhe os seus temas pessoais, 

                                                                                                                                               
Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 8 Fevereiro 1994.  
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como obsessões interiores, numa atenção e confronto com as séries. O gosto de ciclos 

pictóricos (cada vez mais por temas que orientavam obsessões), que a suficiência dos 

anos criativos permite discernir, não eram marca de viragens de opções, mas de 

continuidades, sem rupturas bruscas, permitindo toda uma coerente unidade, num 

processo de evolução contínua que levara Sá Nogueira da tradição modernista da 

primeira metade do século (e fazendo dos debates centrais dos anos de 1940 e 50 um 

parêntesis desnecessário) até uma segura actualidade neo-figurativa que pertencia já à 

segunda metade. O seu olhar nostálgico de modernidades foi conseguindo avançar ao 

ritmo de outras suas contemporâneas, numa figuração que se renovou num confronto 

interior com a sua própria remanescência de tradição. 

 

«Pela obras as pessoas ficam a saber quem eu sou» 

 (Sá Nogueira, 1997) 
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9. Nikias Skapinakis  

 

9.1. Primeira Figuração: melancolias (retratos e paisagens) 

 

«Assim o realismo é sempre novo porque a realidade é sempre outra» 

(Nikias Skapinakis, 1956) 

«A figuração é sempre nova porque a realidade é sempre outra…» 

 (Nikias Skapinakis, 1996) 

 

Nikias Skapinakis começou por estudar arquitectura, mas a proximidade com artistas 

plásticos, com os quais começou a apresentar obras nas Exposições Gerais de Artes 

Plásticas (de 1948 a 1955), inclinaram-no para a decisão de uma carreira de pintor. Se a 

participação nessas exposições corroborou a que o pintor fosse confundido como neo-

realista, na verdade o pintor encontrou aí melhor visibilidade e consciência da sua 

própria diferença, na intenção de um outro realismo que procurava numa selecção das 

heranças de uma modernidade dos anos de 1920 e 30 os alicerces da sua constituição. 

Essa convivência, e a participação em ateliers colectivos, sobretudo o atelier da Vila 

Martel, com Sá Nogueira e Bartolomeu Cid, marcaram as tendências da sua primeira 

produção190, numa apropriação de referências certas para o desejo de uma pintura 

moderna portuguesa. Se os anos de 1950 funcionaram como resgate e consciência 

selectiva dessas referências, com maior necessidade de uma acção teórica, a década 

seguinte seria a da pesquisa desse novo realismo, que seria o do seu tempo.  

Nikias interessou-se cedo por efectuar exposições individuais, numa regularidade que 

era um necessário confronto com a sua produção recente. Na sua segunda exposição 

individual afirmava pretender «contribuir para uma pintura portuguesa», criticando os 

«ismos» que associava à Escola de Paris, palco referenciável das importações de 

modernidade para a cultura portuguesa: «Por pintura portuguesa entendo a que se gera 

na realidade da vida portuguesa e que não é possível fora dela»191. Nikias defendia a cor 

(contra o monocromatismo) como «o meio fundamental do pintor», e lembrava as lições 

de Souza-Cardoso, Almada, Eduardo Viana e Mário Eloy. E, em referida e polémica 

conferência, apontava a Inactualidade da arte moderna, que era a abstracção, para 

                                                 
190 Cf. Nikias Skapinakis, Algumas perguntas a Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida 

Acciaiuoli; Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, pp.60-61. 
191 Nikias Skapinakis, in catálogo da exposição individual, Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes, 

1955. (reed. in Algumas perguntas a Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida Acciaiuoli; 

Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, pp.111-112) 
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assim defender a actualidade da arte figurativa, que era também a defesa de um destino 

certo para a arte nacional. E dela se seguiria uma indecisão criativa, como se a 

conferência funcionasse como um desafio criativo pessoal que despoletaria as 

hesitações e rupturas individuais ao longo dos anos de 1960 – tal como a referida 

necessidade de se expor com carácter perspectivo e prospectivo, em antológicas por si 

orientadas, como revisão pessoal192. Viagens pela Europa procuravam referências da 

história e da actualidade da arte moderna, num percurso museológico sem qualquer 

aspiração ou sentido migratório193 para além da constituição de um consistente e pessoal 

Museu Imaginário. Portanto, uma produção de pintura orientada por definidos ciclos 

temáticos e formais que o próprio pintor gostava de denominar e organizar. As 

exposições individuais apresentavam-se sempre como necessidade pessoal de uma 

visibilidade antológica onde, mais ainda do que a verificada em Sá Nogueira e num 

processo auto-reflexivo por retrospecção, Nikias encontrava necessidade de mudanças 

no interior de um coerência criativa, num processo mais dilemático do que propriamente 

antinómico.  

Com estas considerações Nikias desenvolveu uma «pintura de “pura intimidade”», com 

quadros onde «existe sempre, subjacente, uma certa melancolia e intemporalidade que 

os fazem aceder a uma dimensão de mistério»194. Nesta orientação, a sua produção dos 

anos de 1950 efectuou-se em torno de retratos de pessoas solitárias na sua pose, ou de 

paisagens desoladas e abandonadas, ambas na representação de sintomas culturais 

portugueses, como iconografias afectivas dessa sintonia. Tal orientação desenvolvia 

uma ultrapassagem do recente neo-realismo, por via de um «destino absurdo» que tudo 

invadia195 na própria densidade matérica de um gesto lento e penoso. Porque não se 

                                                 
192 “Já em Junho de 1960 Nikias Skapinakis nos mostrou óleos de 1955-60; desta feita, na S.N.B.A., a 

exposição amplia-se em óleos de 1948-1961, e esclarece o visitante desprevenido que «a presente 
exposição de paisagens completa a antologia de retratos realizada na galeria do Diário de Notícias 
(1960) e a de guaches realizada na Galeria Divulgação (Porto, 1960)». (…). Só antològicamente se 
pode apreciar a obra deste pintor, que sempre tem sentido de retrospectiva”. Sellés Paes, “As 
Exposições de Abril e Maio”, Tempo Presente, Lisboa, nº23, Junho 1961, pp.98-102. “Senti muitas 
vezes a necessidade de rever os meus quadros. Organizei, assim, com alguma frequência, não direi 
retrospectivas que seriam descabidas, mas exposições antológicas, mais ou menos extensas e centradas 
em aspectos que necessitava reler e ligar ao meu trabalho que desenvolvia num momento 
determinado”. Ibidem. 

193 Cf. Raquel Henriques da Silva; “Nikias, 1950-1965. Paisagens da Pintura com alguns retratos e 
naturezas mortas”, in catálogo da exposição: Nikias Skapinakis. Retrospectiva 1966-2000, Porto: 
Museu Serralves, 6 Junho a 10 Setembro 2000, p.40.  

194 Duarte Nuno Simões; “Nikias Skapinakis”, in O Tempo e o Modo, nº10, Novembro, pp.96-97. 
195 Bernardo Pinto de Almeida, Nikias Skapinakis. Uma pintura desalinhada, Porto: Campo das Letras, 

2006, p.27.  
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entendia, tal paisagem, simultaneamente portuguesa e metafísica, ou metafísica por ser 

tão portuguesa, solicitava apenas uma contemplação consternada.   

Numa das suas primeiras fases, conhecida pelo seu «lirismo azul» (até 1955), a 

paisagem foi um dos motivos principais. As paisagens surgiam tão irreais como 

resgatadas da própria realidade topológica lisboeta, devido a uma transfiguração que 

agia como encontro com uma verdade íntima dessas referências. Em Paisagem com 

figura (guache de 1952) o pintor articulava a figura humana com uma vista lisboeta, 

dissolvendo a figura na paisagem ao reduzi-la a uma estática mancha vertical e negra de 

costas. Em Cais (1953) a figura de costas chega a apreender-se côncava na sua 

negritude. A figura funciona como uma espécie de auto-retrato que se propõe como 

figura de convite meta-perceptiva, silenciosa e abandonada. Como que contempla a 

paisagem por nela estar perdida, numa deambulação pendente, onde o espaço aberto ao 

olhar suspende a acção, restando apenas o acto de mirar. Paisagens urbanas viradas para 

o mar, dominadas por azuis cinzentos, agiam como um cenário para se sonhar com o 

distante e como manifestação de uma saudade dos que ficam. Estas figuras de costas 

remetem directamente para as famosas de Gaspar David Friedrich, pintor do 

romantismo alemão. Em Friedrich a paisagem era inacessível e transcendente à 

dimensão física e espiritual humana196; em Nikias ela era um cenário humano subtraído 

em desolada solidão. No pintor do romantismo alemão o horizonte e a grandeza das 

escalas das paisagens não humanizadas limitam o sujeito como agente de conhecimento: 

a sua nostalgia é de conhecimento. Em Nikias a paisagem é antes uma suspensão do 

tempo e da acção ou de ausência de expectativas. O seu desentendimento não se dá no 

arrebatamento de uma ultrapassagem da realidade, mas no absurdo da desolação desta. 

Mais que destino, ela é uma fatalidade que abandona as figuras numa deambulação 

errática e sem opção. A carência de liberdade não se dá por uma imposição, mas por 

vacuidade de opções e de expectação.  

Nikias manifestava uma marca de Chagall, análoga à verificada em Sá Nogueira na 

mesma data. Mas em Nikias a matéria não se carregava através da textura áspera de um 

gesto que a arrastava, mas com o seu próprio estatismo, um gesto que era sustido pela 

matéria e sem vontade dinâmica de a contrariar. Se a referência formal de Chagall 

estava presente, ela funcionava por deficiência gestual e cromática. Em Chagall as 

                                                 
196 Tivemos oprotunidade de reflectir sobre esta questão. Cf. Fernando Paulo Rosa Dias, “Sublime e 

Pintura: o olhar abismado”, in Arte Teoria, Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, nº9, 2007, pp.92-120. 
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figuras levitavam, numa dimensão onírica que vencia a gravidade das coisas. Em Nikias 

a gestualidade não arrastava a mancha, deixando-a inerte num fechamento formal, e a 

cor encolhia-se num predomínio tonal frio, por preponderância de azuis e cinzentos. E, 

neste sentido, alheava-se do brilho que irradiava das superfícies, numa bonomia que 

atravessava referentes análogos aos que eram explorados por Sá Nogueira.  

As paisagens, como cenários sem saída atmosférica que limitam o espaço como se 

fossem uma natureza morta, ou numa consciência de superfície pintada (que o pintor 

desenvolveria de seguida), remetem a outras relações privilegiadas pela admiração 

então urgida pelo próprio Nikias: a pintura metafísica e a do Novecentos, ambas com 

afinidades na estética e na história da pintura italiana, sobretudo focando pintores como 

Giorgio Morandi (1890-1964) e Carlo Carrà (1881-1966) que em vários momentos 

Nikias validara o seu apreço. Nestes pintores explorava-se esse estatismo com que a 

consciência das formas e dos volumes se faziam coincidir com o plano do quadro, 

questões que a pintura de Nikias já manifestava e que a ulterior produção iria acentuar. 

Mas que em Nikias funcionava menos na proximidade da natureza-morta, mas mais na 

distância urbana, assim manuseada como natureza-morta, espécie de espaço fechado e 

limitado na sua própria profundidade. Contudo, para Nikias, tal como Morandi e Carrà, 

verificava-se a mesma inacessibilidade das coisas na constância do seu estar-aí.  

Tais sentimentos tiveram continuidade nos olhares sobre os quintais de Lisboa (Quintais 

em Lisboa, 1956), espécie de vivência interna de uma densidade urbana que revelava a 

sua conexão particular, numa concatenação espacial de ritmos e fragmentos em 

profundidade espacial que transformavam a cidade numa aldeia desdobrada e 

continuada ou numa aldeia estendida. Ao efectuar uma exposição da sua produção de 

pintura de paisagem realizada até então, numa antológica na SNBA em 1961, Nikias 

encontrava um novo rumo para a sua posição perante a paisagem como motivo 

pictórico, que iria ter um papel preponderante na sua assimilação integrada de uma via 

de modernidade. A última produção desta fase (exemplo de Por do Sol no Tejo, 1961) 

posicionava-se com sentido evolutivo no seu confronto com a paisagem. Radicalizando 

as influências de Morandi e Carlo Carrà (1881-1966), a paisagem confrontava-se e 

puxava-se para o plano. Limitando a sua profundidade: a paisagem era tratada como 

natureza-morta, não como vazio de luz e de espaço, mas como forma que está próxima 

da superfície.  

São paisagens sem horizontes, que se constituem por superfícies opacas, de uma 

estranha luminosidade artificial que não modela nem aprofunda o espaço. Sem 
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contiguidade, o espaço especa-se perante o observador. O tempo da profundidade 

anunciada pela paisagem é contrariado pela própria pintura, obrigando a paisagem 

resolver-se próxima do observador. O vazio da paisagem urbana, que se abre desolada 

como receptora, é contrariado pela tendência opaca das formas, onde a luz desliza sem 

definir espaço. Assim contrariado, o processo de contiguidade perceptiva para o interior 

da paisagem torna-se um processo lento e melancólico. A espacialidade afunda, mas em 

contradição com a superfície plana que provoca um efeito de suspensão do olhar sobre 

si. A percepção plasma-se na superfície que a convida à profundidade. A profundidade 

que resta é lenta e temporal. O vazio espacial é um cheio abstracto197. A figuração não 

se sujeita à mimesis, suspendendo-se numa mediação para um espaço abstracto de 

dimensão pictural.  

                                                           

Em Homenagem a Carpaccio (1961) o caminho abre-se e depois estrangula-se em 

arabesco largo. Mas este mesmo arabesco fixa-se definindo uma superfície recortada 

que suspende o olhar no plano. Neste movimento contraditório (profundidade/plano) 

anuncia-se um dos aspectos essenciais do ulterior desenvolvimento da obra de Nikias e 

da sua assimilação de uma via moderna mais explícita: o aplanamento das formas ou a 

coincidência das formas com o plano. Em Rua com panos estendidos (1962), a 

                                                 
197 André Parinaud, “Les strates de Skapinakis”, in catálogo da exposição: La Vallée dês Rois de Nikias 

Skapinakis, Paris: La Galerie de Bellechasse, 14 Novembrp a 15 Dezembro 1984. 

Nikias Skapinakis, Homenagem a 

Carpaccio, 1961, óleo sobre tela, 
100x81cm 
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especação do aprofundamento espacial, como que em choque com o plano do quadro, 

volta a verificar-se: o afundamento do ritmo das escadas é contrariado com o muro alto 

do fundo e os panos estendidos sobrepostos que se interpõem com o sentido dessa 

mesma profundidade. Panos e muros são duas distâncias diferentes de espaço que se 

resolvem e sustêm no mesmo plano do quadro. O cromatismo dessatura-se num subtil 

mas eficaz envelhecimento da cor, num efeito de lentidão da pose temporal das 

paisagens. A anterior gestualidade lenta contrai-se ainda mais na extensão plana e 

frontal. Sem acção própria (nem no seu interior desolado), as paisagens urbanas perdem 

o seu movimento de lugar, o seu instante topológico, e afirmam a inacção. Assim 

avaliadas, estas pinturas permitem antecipar entendimentos da futura série em torno da 

melancolia, esclarecendo o sentido da nostalgia assente num sintetismo dos planos de 

cor. Se este sintetismo, como veremos, surgirá gráfico e industrial (cartazismo), ele 

tinha aqui uma génese contrária, íntima e manual que lhe solidificava a ambição cultural 

da série.  

Sem profundidade de tempo de acção, nem de horizonte espacial, as paisagens deixam-

nos com a lentidão da sua acção, numa espera de que nada vai acontecer. As paisagens 

lisboetas tornavam-se, na pintura de Nikias, paisagens de expectativa de inacção. Não 

representam um instante escolhido pelo pintor, mas um instante perene perante todas as 

escolhas. O momento anterior e seguinte estão já na imagem, que os absorve numa 

vagarosa sucessão. Não eram só imagens de uma espera de Godot, em que não se sabe 

o que se espera, mas sobretudo em que (não se sabendo) o que se espera, esta mesma já 

lá está através da sua própria demora: a espera não se caracteriza só como inutilidade, 

mas também como o seu tédio, que numa dimensão sociológica retrata uma ausência de 

dimensão cosmopolita, até só restar a solidão ou ausência do sujeito (patente na figura 

solitária ou ausente das paisagens lisboetas de Nikias). Nada vai acontecer nem nada 

ainda aconteceu, sendo esse vazio e solidão o único atavismo da melancolia.  

Ficar em Lisboa, evitando a emigração cultural, implicou uma fixação pictórica 

referencial de paisagens urbanas nas quais o olhar se plasma nas superfícies opacas das 

coisas e nelas se encurrala. Não emigrando, a viagem de Nikias foi sobretudo essa 

deambulação entre o casario lisboeta198. Como ícones da década do silêncio, tais 

paisagens funcionam como o outro lado de uma mesma realidade expressa nos Cafés de 

Sá Nogueira.  

                                                 
198 Cf. Rita Macedo, Op.cit., p.132. 
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A série Circo (c.1965) encerrava a anterior pintura sobre a paisagem lisboeta, como 

última imagem de uma cidade sem alma, antes de concentrar-se numa reflexão pictórica 

sobre o sentido colectivo dos seus habitantes. São vistas exteriores onde o circo 

mergulha na paisagem urbana que não é, sem palhaços nem acrobatas. O céu e a terra 

são manchas extensas e opacas, cujas densidades estrangulam uma condensada 

imbricação de polígonos cromáticos, num gosto pela frontalidade das superfícies 

extensas como vazios. 

Os primeiros retratos de Nikias foram expostos em 1960 na Galeria do «Diário de 

Notícias», numa perspectivação desde 1955. Nestes retratos, a luz e a sombra actuavam 

como amolecimento das formas e das cores, não tanto modelando volumes, mas 

afirmando uma textura luminosa das superfícies (cuja exploração desenvolveria). A 

demorada presença dos modelos (tal como nas paisagens) envolvia-os, transmutando-os 

no pictórico e aí os resolvendo. A figura assumia a picturalidade, como cor e forma no 

plano (mesmo quando se afirmava a matéria e a textura).  

Da série de retratos da década de 1950, o de Almada Negreiros (1958) mereceu 

destaque crítico. O grande herói sobrevivente do primeiro modernismo era o símbolo de 

uma duração cultural onde Nikias podia encontrar uma referência a retomar num desejo 

de continuidade. A concepção do retrato acompanhava o seu desejo de conhecer o 

primeiro modernismo e de assim se poder posicionar culturalmente a partir dele. Com a 

mesma dificuldade de vivência cosmopolita que Almada revelou (excepção possível 

com a estadia deste em Madrid, mas aí com um sentido da única migração possível após 

se ter revelado afectivamente impossível a de Paris), projectava o seu interesse numa 

continuidade de marca nacional.   

Almada era também referência de uma expressão linear que controlava a pintura, como 

poder de síntese formal desta. Para Nikias, impressionado com o segundo Retrato de 

Fernando Pessoa efectuado por Almada Negreiros, este poder preferiu-se pictórico, mas 

possibilitando nessa intenção a extensão da superfície formal e na sua estilização 

sintética, com aproximações a certas linhas da Pop art. Se em Almada o grafismo 

conduzia a cor, em Nikias era a cor que conduzia as formas, sendo ela a estender-se 

como superfície até encontrar uma dimensão gráfica. Os contornos de Nikias são por 

isso, mais indecisos e menos mentais que os de Almada. Ambos precisos, mais finos e 

lentos os de Nikias, assim revelando uma nostalgia perante um futuro desejado, que em 

Almada, como agente do primeiro e segundo modernismo, era confiança. Almada 

Negreiros funcionava como um mito vivo, cuja idade era sublinhada no retrato 
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(envelhecimento apontado pela crítica199 e pelo próprio Almada200), na procura de uma 

afinidade cultural que se apresentava conjugada com a saliência da diferença geracional. 

Assim, entre o modelo-pintor e o autor-pintor, procurava-se uma duração cultural, 

como que uma quebra (que não deixa de ser propositadamente lírica e ingénua) do 

famoso eterno recomeço teorizado por José-Augusto França. A concepção do retrato de 

Almada Negreiros por Nikias Skapinakis funcionava como uma passagem de 

testemunho geracional desejada. Vista deste modo, a referência a Almada Negreiros 

anunciava a série Estudo da melancolia em Portugal, e a pintura Os Críticos, quase uma 

década depois (1967), forneceria outra ligação a Almada Negreiros e ao modernismo 

português anterior à segunda Guerra. 

 

Tanto numa dimensão iconográfica como plástica, a pintura Tertúlia, com retratos dos 

escritores João José Cochofel (1919-1982), Joel Serrão (1919-2008) e Augusto Abelaira 

(1925-2003), salientou-se como corolário desta fase, servindo de transição dos retratos 

anteriores para a série Estudo da Melancolia em Portugal, que anunciava como uma 

espécie de prelúdio. Projectada para incluir também os retratos de José Gomes Ferreira 

(1900-1985) e Carlos de Oliveira (1921-1981), dos quais Nikias efectuaria retratos 

individuais, seria realizada e exposta em 1960 na Galeria «Diário de Notícias». Entre o 

retrato individual e o colectivo, três figuras masculinas como que esperam as três 

                                                 
199 «(…)o detestável retrato de Almada, transformado num velhinho insonsso e desdentado de olho 

lúbrico e maroto…». Flórido de Vasconcelos, “Um punhado de artistas jovens”, in Rumo, Lisboa, nº42, 
Agosto 1960, p.170. 

200 «Você envelheceu-me!», teria dito Almada Negreiros a Nikias Skapinakis após a concepção da 
pintura. Nikias Skapinakis, in catálogo da exposição: Para o estudo da Melancolia em Portugal. Nikias 

Skapinakis. Retrospectiva de Retratos 1955-1974, Lisboa: Museu do Chiado, 30 Abril a 30 Junho 1996, 

Nikias Skapinakis, 
Tertúlia, 1960,  
óleo sobre tela,  

73x100 cm 
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figuras femininas que assinalarão o início dessa série ulterior (As Três Graças, 1967), 

com a significativa mudança de um espaço de homens para outro de mulheres. Nas 

poses de modelação mole, as figuras masculinas de Tertúlia apresentam ainda uma 

dimensão psicológica dominada pela melancolia, onde qualquer expectativa ou desejo 

está dominada pela frustração latente na distância da sua realização. Nos cafés, as 

tertúlias marcavam a dimensão colectiva da cultura portuguesa, espaços interiores que 

procuravam proteger, por detrás dos fumos e apoiadas nas mesas e balcões, a conversa 

subversiva que criticava a situação cultural e política em Portugal, planeando uma acção 

sempre aí adiada. Os tons dessaturados de ocres sublinham um ambiente abjecto e 

negativo, apenas pontuado pela esperança luminosa e positiva do laranja por detrás das 

figuras. O tema dos cafés que interessara a Sá Nogueira, com quem Nikias apresentava 

então afinidades plásticas e iconográficas, num lirismo pictórico referenciado nos 

modernismos portugueses da primeira metade do século, encontravam aqui uma 

situação mais próxima dos seus frequentadores. Se em Sá Nogueira as figuras se 

perdiam no espaço dos cafés e nas pinturas, Nikias anulava a definição do espaço 

ambiente e centrava-se nas figuras: o espaço envolvente era absorvido como fundo das 

figuras e não como ambiente espacial. Representando três agentes masculinos do neo-

realismo português (curiosamente o neo-realismo teria pouca participação relevante da 

criatividade feminina), Tertúlia funcionava como despedida dos anos de 1950 e dos 

últimos resquícios da cultura neo-realista. As figuras parecem não saber bem para onde 

olhar, dificuldade que é de olhar e de ser olhado, como teatralidade psico-social de um 

mal-estar cultural que foi o dessa década.  

As seguintes indecisões da pintura de Nikias em meados da década de 1960, com 

incidência particular na reacção à exposição individual em Novembro de 1963 (galeria 

Diário de Notícias), reflectiram-se na crítica, que embora o considerando um «artista de 

responsabilidades firmadas e méritos demonstrados», revelava «modernidade» e 

«involução»201. Ou, mais tarde, nas exposições individuais de Abril de 1965 (Galeria 

Divulgação), «onde revela uma desorientação total» e «não manifesta as virtudes que 

até há pouco tempo o distinguiram notòriamente no panorama artístico português»202. 

Ou ainda de Novembro de 1965 (SNBA), onde intenções poéticas ficavam «num plano 

                                                                                                                                               
p.46. 

201 Fernando Pernes; “Modernidade da actual pintura de Nikias Skapinakis”, in Síntese, Lisboa, nº3, s/d. 
Esta crítica não reconhecia o valor e importância da pintura Homenagem a Carpaccio, uma das mais 
importantes então expostas, considerando que «Nikias não presta homenagem a ninguém». 

202 Nelson Di Maggio, “Arte”, in Flama, Lisboa, nº891, 2 Abril 1965, p.8. 
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meramente descritivo e anedótico, de contraditórios valores plásticos, absolutamente 

esteticista»203. A exposição de 1966, na Galeria 111, ainda provocava alguma reacção 

negativa da crítica moderna, «que nela observava uma pintura que só por equívoco pode 

reivindicar a designação de “moderna”»204. Outros, contudo, já apreciavam nesta última 

exposição algum reencontro com o «antigo poder de invenção plástica» do pintor205.  

Ao longo destas exposições, Nikias meditava a sua própria entropia, que era também a 

de uma certa orientação figurativa que adiava outros riscos por desejo de manter certos 

vínculos a uma tradição de modernidade. Esta aparente hesitação, provocaria tanto a 

demora como a surpresa de certas mudanças para novas fases, que surgiriam tão 

repentinamente como amadurecidas. A grande mudança da produção de Nikias, numa 

afirmação de modernidade e de encontro com os novos tempos, renovando o sentido de 

nostalgia e melancolia que vinha marcando a sua obra, assinalando a sua entrada 

decisiva numa situação neo-figurativa como processo de renovação figurativa, 

processou-se a partir de 1967, sendo indicada pela sua pintura As Três Graças (1967). 

No corolário da influência de Morandi, dominado pelo tema da natureza-morta 

(sobretudo «Flores e Frutos») que reduzia a distância entre o espaço representado e o 

plano do quadro, Nikias acentuava a consciência da superfície e anunciava o ulterior 

cartazismo, num desvinculo do dominante esforço anterior de manter a continuidade da 

tradição do modernismo português, sobretudo a da geração contemporânea da revista 

Presença marcada por um controlado tom expressionista. Para a crítica moderna 

sublinhava-se uma «vontade de renovo», mas que não deixa de se mostrar «assaz 

prudente»206.  

A sua exposição de 1968, na Galeria 111, efectuava o confronto público dessa 

mudança, finalmente sem contradição e com a convergência dos críticos defensores da 

arte moderna. Para a crítica, «Nikias retoma uma “figuração” que, relativamente às suas 

“fases figurativas” anteriores, surge renovada com uma imagética de carácter Pop»207. 

Se a produção que vinha manifestando ao longo da década colocava a crítica perante 

uma hesitante aceitação da sua insistência na sequela de uma tradição da moderna 

pintura portuguesa, o desvio manifestado nesta exposição, como que desvelando a 

                                                 
203 Idem, “Artes. Em plena temporada”, in Flama, Lisboa, nº923, 12 Novembro 1965, p.29. 
204 C., (Adriano de Carvalho), “Exposições. Nikias Skapinakis na Galeria 111, in O Século Ilustrado, 

Lisboa, nº1477, 23 Abril 1966, p.3. 
205 Nelson Di Maggio; “Artes. Um pintor recuperado, um escultor em crise”, in Flama, Lisboa, nº946, 22 

Abril 1966. 
206 Francisco Bronze, “Exposições. Nikias Skapinakis — Na Galeria «Divulgação»”, in Colóquio, Lisboa, 

FCG, nº47, Fevereiro 1968, p.38. 
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saturação dessa perseverança, revertia agora a favor da sua própria acentuação. Se a 

pintura anterior confrontava as referências iconográficas com a superfície pictórica, essa 

tensão terminava porque tudo se passava a decidir na consciência e assumpção dessa 

superfície. As anteriores paisagens, resolvidas como naturezas mortas que citavam 

Morandi, levavam ao limite o processo de exploração da constatação da superfície ao 

mesmo tempo que trocava a paisagem por retratos de grupo. 

 

 

9.2. «Para o Estudo da Melancolia em Portugal» 

 

«(…) – tratava-se de invadir o campo visual pela brutal 

evidência cartazista das formas mas, simultaneamente, de 

obrigar a retenção do olhar, retenção-contemplação (…)»  

(Nikias Skapinakis, catálogo Arte Médica Portuguesa, 1980) 

 

«O poster é uma invasão do olhar, invade-o mas o olhar não o retém.  

A pintura interfere porque obriga o olhar a ser retido;  

essa retenção é a finalidade da pintura, o seu sentido histórico.  

Obriga-nos a uma contemplação» 

(Nikias Skapinakis, 1996) 

                                              

Na nova série que Nikias chamaria Para o Estudo da Melancolia em Portugal (1967-

1974), o pintor assumia o retrato colectivo, ou de grupo, como imagens de tertúlias sem 

espaço definido absorvido pela planura do plano. Não as tertúlias enquanto ambiente 

dos cafés (tal como vimos Sá Nogueira explorar numa maior atenção ao espaço desses 

                                                                                                                                               
207 Idem, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº52, Fevereiro 1969, p.48. 

Nikias Skapinakis, Para o 

estudo da Menlancolia em 

Portugal – As Três Graças 

(Lusida Cid, Kukas Moura 

Borges, Helena Castro), 
1967, óleo sobre tela, 
97x146 cm 
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palcos de convívio cultural de fumos e conversas), mas das suas personagens como 

actores, cada vez mais femininas, actuando num espaço cada vez mais abstracto e 

indefinido. A série anunciava-se com a obra As Três Graças (1967), obra que se 

salientara na exposição do pintor na Galeria 111 em 1968, sendo o primeiro retrato 

colectivo feminino concebido pelo pintor, com Luísa Cid, Kukas Moura Borges e 

Helena Castro, nomes sem relação com o título que assim se carregava de valores 

simbólicos208 a partir da sua conotação mitológica. Rodeadas pelo fundo claro, as 

figuras suspendem-se no plano do quadro onde se recortam como formas sintéticas (o 

que depois se desenvolverá ao longo da série numa estilização de cromatismos lisos) 

afectadas pelas texturas do fundo. Com posturas serenas, que não indicam qualquer 

acção anterior nem ulterior, tal como nem a pose para o retrato, elas apresentam-se num 

suspenso acto de espera, onde o pintor as surpreendeu, provocando cogitações de 

âmbito sociológico. Se a expectativa masculina (por exemplo em Tertúlia) se revelava 

como inércia de uma acção, a espera feminina revela-se receptora, como exigência e 

desafio à acção. A polaridade sexual assumia uma simbólica social de acção-inércia que 

se estabelecia no vazio das suas diferenças sócio-culturais – e que estava também na 

autonomia destes espaços colectivos devidamente separados pelo pintor: ou quadros 

femininos ou quadros masculinos. A preferência por quadros colectivos femininos 

sublinhava a espera feminina como uma exigência sócio-cultural reveladora de 

mudanças mentais e do papel da mulher. A síntese das formas luminosas e as poses 

nessa espera impassível tornavam essas figuras femininas, não meros corpos de sedução 

ao olhar nem de provocação voyeurista, mas agentes de uma estrutura simbólica da 

intelectualidade portuguesa. Recusando serem olhadas passivamente, são elas que 

olham enquanto esperam. Tanto em As Três Graças como em algumas obras finais da 

série dos Circos, da mesma época, Nikias explorava vastas superfícies de fundos, por 

vezes como céu e terra, ou com todo o fundo dominado por brancos, mas sempre 

explorando texturas, que forneciam marca matérica e física da existência objectual da 

pintura e da sua feitura manual (que se podia referenciar na sua admiração por Mário 

Eloy209), exploração que apresentava na Galeria 111 em Maio de 1968. O suporte 

monocromático e luminoso (geralmente branco) «funciona sempre como fundo 

deixando porém de ser entendido como espaço envolvente; isto é, constituindo-se antes 

                                                 
208 Cf. catálogo da exposição: Para o estudo da Melancolia em Portugal. Nikias Skapinakis. 

Retrospectiva de Retratos 1955-1974, Lisboa: Museu do Chiado, 30 Abril a 30 Junho 1996, p.60. 
209 Sobre a importância da exploração da matéria por parte de Mário Eloy, cf. Fernando Paulo Rosa Dias, 
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como zona neutra»210. Tais fundos, assumidos através dessa neutralidade, fazem 

funcionar a forma em termos abstractos e já não (apenas) como figura.  

Guaches recortados em e sobre papel, marcaram o início de uma nova relação formal 

com a figuração. Referenciados em Matisse, na técnica e na estética, cruzavam-se, em 

nova ambiência iconográfica, com uma estética de cartaz relativa à cultura industrial. A 

técnica manual matissiana citava uma produção industrial. A figura feminina assumia-

se como tema adequado e que se iria tornar dominante na sua obra. Erotismo e papel 

social da mulher conjugavam-se numa imagem onde a nudez das figuras coincidia com 

a das formas em superfície. A sedução (For Whom the Phones Ring, 1968 ou Mulher 

Leopardo, 1969) provocava-se como emancipação perante o poder, masculino e 

seduzido (Machas-Fêmeas, 1968; Cleópatra e o Dedo de César, 1969; Super, 1969). 

Nesta mudança ocorrida nos finais dos anos de 1960, o pintor acrescentava um novo 

conjunto de referências com as quais se confrontava neste processo de renovação em 

que um fino recorte linear se adequava a uma extensão monocromática das superfícies. 

Primeiro uma referência genealógica da pintura da Antiguidade Clássica, através dos 

Frescos de Pompeia211, sobretudo as famosas pinturas da Casa da Vila dos Mistérios 

(c.50-60 d.C.) visíveis na afectação monocromática dos fundos quentes, em efeitos 

psicológicos e simbólicos que também acentuavam a nitidez das formas, ou 

tematicamente na carga erótica (Variações sobre o nu, 1968). A referência à antiguidade 

parece justificar-se ainda através da tradição de pintura dos vasos gregos (figuras 

vermelhas sobre fundos negros) e na tradição de Polignoto, pintor de frescos da 

Acrópole de Atenas do tempo de Péricles de quem a ekphrasis destacaria a finura linear 

de contornos que definiam volumes sem modelação nem gradação luminosa. Tais 

referências determinavam um contraste abrupto entre as formas e os fundos neutros 

além de uma temática centrada na figuração humana, aspectos que em Nikias se 

justificaria ainda mais no ciclo temático das mitológicas Seduções de Zeus. As pinturas 

do Antigo Egipto seriam também referência possível da Antiguidade, no seu 

esquematismo e eficácia linear, contudo menos severo e regrado em Nikias.  

O mesmo interesse pela linha e pelo sentido de planificação remete ainda para o pintor 

renascentista florentino Sandro Botticelli (1445-1510), referência ampliada através do 

                                                                                                                                               
Op.cit., pp.193-194, 213-223.  

210 Francisco Bronze, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº50, Outubro 1968, pp.37-49. 
211 Sobre impressão do pintor perante os frescos de Pompeia, cf. Nikias Skapinakis, Algumas perguntas a 

Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida Acciaiuoli; Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: 
Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, pp.31-32. 
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mútuo interesse pelo tema das Três Graças, várias vezes revisitado por Nikias, por 

sugestão temática ou por citação formal. O alargamento da mancha de cor em função do 

sentido de superfície remete ainda, num sentido mais moderno, para os Nabis franceses 

e o simbolismo de Paul Gauguin, ou ainda de Puvis de Chavannes (1824-1898), por 

atenuação das variações dos valores de claro-escuro. Ou ainda o poder linear dos 

desenhos e guaches recortados de Matisse e, nestes últimos, o recorte como definição de 

um plano de cor único. Não esquecendo a referência de Almada Negreiros, já retratado 

pelo próprio Nikias e cuja maturidade de desenhador apresentava-se como exemplo 

certo para a sua nova fase, ou ainda do desenho de Mário Eloy. Ou também, no retrato e 

na finura do desenho, os Painéis de S. Vicente (c.1470) atribuídos a Nuno Gonçalves, 

num fascínio continuado por Almada Negreiros, que em Nikias fundia tanto um 

interesse estético e formal, como um sociológico e temático – nestes painéis já o pintor 

observava a «melancolia» como «situação atávica» de uma «obstinação nacional»212. E 

nestas referências já seria possível pressentir a mistura entre mitologia grega e 

melancolia portuguesa que a série pictórica assimilava.  

Mas todas as possíveis referências atrás apontadas, retiradas ao longo da profundidade 

da história da arte erudita, articulavam-se com uma dimensão popular da cultura 

industrial que vinculava a nova fase de Nikias a um imaginário próximo da Pop Art 

internacional. Tal verificou-se, sobretudo, no cartazismo, num sentido de poster de 

cromatismo saturado e brilhante, que se fazia na mesma síntese e estilização gráfica das 

anteriores referências, sobretudo os vasos gregos, revelando assim, mais que uma 

analogia genética, uma intencional ambiguidade cultural por paradoxais influências 

apreendidas ao mesmo tempo. Já em 1956, por ocasião da sua participação no 1º Salão 

dos Artistas de Hoje, um crítico reconhecia na sua pintura «qualidades desaproveitadas 

de cartazista»213. O funcionamento da série assentava também na contradição entre o 

modelo vivo e as referências pop e cartazistas
214, entre o artifício de um modo de 

registar e o sentido de realidade sócio-cultural.  

A primeira série a óleo que assumia esta renovação técnica e estética foi Os Caminhos 

da Liberdade, (1968-1971), apresentada em 1970 na Galeria 111 com as obras Uma 

Mulher fugiu a Cavalo (1969), pouco antes concorrente à Exposição de Artes Plásticas 

                                                 
212 Nikias Skapinakis, entrevista com Filipa Melo; “Cultura e espectáculos. Pintura. À espera de Nikias”, 

in Visão, Lisboa, 12 Junho 1996. 
213 Fernando de Pamplona; “Crítica de exposições. 1º Salão dos Artistas de Hoje”, in Diário da Manhã, 

Lisboa, 20 Fevereiro 1956, p.4. 
214 Cf. António Rodrigues, Nikias Skapinakis. A pintura mirabolante, Lisboa: Editorial Caminho, 2006, 
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promovida pelo Banco Português do Atlântico, Now (1970) e Filhas e Amantes (1970). 

Dando continuidade temática e formal aos guaches recortados, a figura feminina exibia 

a sua nudez conjugada com a limpidez da superfície. Fundos quentes (vermelhos e 

laranjas) mas vazios e lisos, sem variação de luz e sem textura e, por isso, sem definir 

espaço nem materialidade continham, no limiar do espaço delimitado, figuras de fino e 

sintético recorte cuja estilização gráfica acentuava uma distante irrealidade e a sua 

dimensão mítica. A ausência de linhas de aresta de espacialidade ou horizontes isolava 

os recortes gráficos da figuração, sublinhando o seu suspenso abandono sobre a 

superfície plana e monocromática. A beleza feminina exibia-se como mitografia 

anónima do desejo de uma nova dimensão social da qual era o principal agente e 

motivação. Em Now, três figuras nuas (como três graças) com barretes evocadores 

iconográficos de milícias revolucionárias acenam uma bandeira vazia e negra. Em Uma 

Mulher fugiu a Cavalo é o cavalo que se assume como mancha negra lisa e plana, 

transportando a mulher nua que nos fita no seu desvio de emancipação que o animal 

simbólica e poeticamente carrega. A imagem triunfante da mulher, apresentada técnica 

e formalmente como ícone das estratégias de sedução de uma cultura industrial que se 

descentrava da produção para o consumo, é um sinal de mudança que se expõe também 

no âmbito social (e, por isso, também político). Era um sinal de desafio misturado com 

o de esperança e expectativa, de uma fuga ainda não efectuada, ou ainda no ponto de 

partida, mas que, na série sequente do ciclo se recolheria tanto dessa nudez como das 

poses de desafio, misturando a esperança com a espera. Em Filhas e Amantes que, como 

na mitológica representação das três graças, se recolhem sobre si, ao contrário de Now, 

efectua-se a mediação entre esse desafio (da figura central) e essa espera; ou entre a 

prontidão para a acção e a melancolia dessa acção. Esta série parecia funcionar como 

uma brisa revolucionária (na estética e na política) atenta às movimentações do Maio de 

1968 em França. A dimensão positiva e quase épica desta série contrastava, nesta 

medida, com a série contígua que, vestindo as figuras femininas ao mesmo tempo que 

as identificava, invertia certa tendência afectiva de Os Caminhos de Liberdade, ao 

mesmo tempo que lhe complementava o sentido, numa nova série com o revelador 

título de Para o Estudo da Melancolia em Portugal. E, sublinhe-se, esta série cruzava-

se num tempo histórico que continha o Maio de 68 e o início da Primavera Marcelista. 

                                                                                                                                               
p.19. 
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Os Críticos ou Retrato dos Críticos (1967-1971) foi o primeiro quadro que, de modo 

programático, pertencia à série Para o Estudo da Melancolia em Portugal. Se Tertúlia 

(1960) se confrontara com protagonistas culturais do neo-realismo, a pintura Os 

Críticos confrontava-se com os da defesa da modernidade nas artes plásticas 

portuguesas, centrando-se em José-Augusto França, defensor da ruptura necessária de 

uma terceira geração que ele próprio recortava na arte portuguesa. Ela correspondia 

assim a uma encomenda de substituição das antigas pinturas do modernismo dos anos 

1920 na Brasileira do Chiado, que servira de grande museu público da produção dessa 

geração, mitificando esse espaço como tertúlia simbólica e referencial da cultura 

portuguesa. A nova encomenda era também uma significativa sucessão cultural, numa 

substituição que não deixava de fazer reflectir as crises de durée da cultura portuguesa. 

Para Nikias isso assumia uma questão essencial para a concepção da sua obra, que se 

inspirava numa das obras de Almada Negreiros que ia ser substituída. O retrato 

colectivo e mundano de Almada (que incluía um auto-retrato) era substituído pelos 

quatro críticos que escolheram os pintores para a renovação da pintura do café A 

Brasileira do Chiado (Rui Mário Gonçalves, Francisco Bronze, Fernando Pernes e José-

Augusto França), que eram na altura os protagonistas da renovação da crítica da arte em 

Portugal, reflectindo assim a questão de herança cultural perante o papel do artista, dos 

críticos de arte, dos espaços de exposição e do público. Mantendo as poses imutáveis, 

após mais de quarenta anos, Nikias colocava a passagem de testemunho numa 

perspectiva crítica, sublinhando as ausências de mudanças: as mesmas poses no mesmo 

local, onde os críticos de arte se apresentam numa melancolia lisboeta e nacional, 

manifestavam a apatia no desejo de mudança. Os olhares fecham-se ou mergulham de 

Nikias Skapinakis, Para o 

estudo da Menlancolia em 

Portugal – Retrato de Críticos 

(Rui Mário Gonçalves, 

Francisco Bronze, Fernando 

Pernes, José-Augusto França), 
1971, óleo sobre tela, 128x180 

cm, col. Brasileira do Chiado 
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modo cansado sobre uma folha de papel, numa convergência que se desloca e encerra 

no próprio interior do quadro. Entre os olhares perdidos sobre o papel, que José-

Augusto França segura com simbólica propriedade, e os fatos negros que todos vestem, 

produz-se uma monotonia (talvez lançando em «questão o consenso da crítica»215) sem 

saída. As figuras femininas do quadro de Almada Negreiros parodiado eram 

substituídas por Francisco Bronze e Fernando Pernes, uma possível pequena vingança 

dos críticos que antes tinham insistido numa crise da pintura de Nikias216. O tédio 

nostálgico é o próprio horizonte da mudança. Abrindo com intenções programáticas a 

série que meditaria sobre a nostalgia da cultura portuguesa, esta obra seria a única que 

apresentava um grupo masculino. As restantes representariam grupos femininos, noutra 

animação cromática, e de olhares menos convergentes e mais abertos para o exterior da 

pintura. Seria o tédio feminino a sublinhar a mudança sobre o efeito apático deste ciclo 

de «imagens frias»217, de frágil e silenciosa exactidão.  

A melancolia, sentimento de tédio e apatia, marca de uma abolia ociosa e requintada, 

como característica romântica e sobretudo simbolista do intelectual aristocrata e dandy, 

era um sintoma cultural do ocidente com sentido masculino218. Ela adquiria novo 

sentido na pintura de Nikias, em dimensão iconográfica feminina, que transformava 

(sem anular) o tédio em desafio. A melancolia surgia firme e fria e o seu silêncio 

interpelava. Colocando-se nos bares, com as suas modas e elegâncias, mas recusando a 

mera passagem mundana para assumirem o tédio masculino, a mulher provocava, com a 

sua invasão, a inércia masculina. Nas décadas de 1960 e 70, a mulher teve um papel 

inédito como agente criadora na cultura portuguesa. A pintura Encontro de Natália 

Correia, Fernanda Botelho e Maria João Pires (1974) documentavam com vigor a 

acção da mulher na vida intelectual portuguesa. Nas artes plásticas seria enriquecida 

com os trabalhos de Menez, Paula Rego, Lourdes Castro, Helena Almeida, Ana 

Vieira219, entre outras.  

                                                 
215 Óscar Faria; “Nikias Skapinakis no Museu de arte Contemporânea de Serralves, no Porto”, in Público 

(Artes & Ócios), Lisboa, 16 Junho, p.27. 
216 Cf. Joaquim Saial, “Pintor Francisco Bronze: O Primado da Coerência” (com entrevista a Francisco 

Bronze), in Artes Plásticas, Lisboa, nº12, Julho-Setembro 1991, pp.90-95. As correspondências com o 
quadro de Almada foram: Almada Negreiros / Rui Mário Gonçalves, actriz espanhola Júlia de Aguilar / 
Francisco Bronze; Aurora Gil / Fernando Pernes; poeta Dória Nazaré / José-Augusto França. 

217 José-Augusto França, “Skapinakis ou les images froides”, in catálogo da exposição: Nikias 

Skapinakis: peintures, Paris, 1972. 
218 Cf. Fernanda Botelho, “As melancólicas”, in catálogo da exposição: Para o estudo da Melancolia em 

Portugal. Nikias Skapinakis. Retrospectiva de Retratos 1955-1974, Lisboa: Museu do Chiado, 30 Abril 
a 30 Junho 1996, pp.20-24. 

219 Este papel da mulher na cultura portuguesa seria patente numa exposição colectiva na SNBA em 1977, 
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Este tema fornecia profundidade às mudanças plásticas que se confirmaram na série Os 

Caminhos de Liberdade, ao aplicar tais mudanças em figuras com outra intensidade 

iconográfica, ao passar da mulher anónima, reclamando liberdade na sua nudez, para a 

mulher concreta e agente real da cultura portuguesa. Através de superfícies lisas, 

«evitando a recorrência a cores misturadas»220, uma opacidade luminosa acentua a 

distinção das figuras relativamente ao fundo, como formas contornadas sem mediações 

de gradações de luz (e espaço), pelo que cada figura se dá imediatamente como forma 

com a sua área de superfície, sem nascer através de um gesto a arrastar-se e a conquistar 

essa superfície (só o contorno remete a uma gestualidade lenta sem início especificado). 

As cores são lisas, paradoxalmente coloridas e gélidas no seu excesso luminoso, numa 

pureza em superfície cuja cor coincide com a superfície onde se aplana. Entre o excesso 

da cor e o excesso da luz que a perturba, a cor é a própria superfície. O acto de pintar 

não se efectua sobre e como domínio da superfície, mas como uma conquista com 

origem nesta, em que a cor se parece estender lentamente ao encontro e na definição da 

forma. Não são os contornos que decidem e encerram as formas, sendo antes a lenta 

expansão da superfície a preencher essa decisão ao encontro da figura. A linha, ao 

contornar a superfície da figura, já está dominada pela extensão da área desta. Os 

contornos como que apenas ratificam essa área. A fragilidade dos limites é sustentada 

pela estabilidade dos planos que delimitam. Assim, nesses limites, a linha observa-se 

apenas como um estímulo esquecido, tendo já perdido tanto a sua afirmação de contorno 

como o seu movimento de gesto. O plano estende-se até encontrar a sua forma certa, 

onde o contorno se precisa e fixa numa síntese que é o momento certo e equilibrado de 

uma depuração, ou seja, é a cor que se estende conquistando as formas. O contorno e o 

seu rigor gráfico são uma conquista do plano de cor. Assim produzidos, os contornos 

são o resultado de um movimento de expansão lenta e melancólica. O arabesco limítrofe 

das formas tem o seu movimento contrariado, fixando-se numa precisão fina e lacónica. 

É a forma, como superfície em extensão, que parece ter decidido o gesto atrofiando a 

sua acção. A acção criadora do pintor não exibe a gestualidade momentânea do seu 

fazer, sendo assim agarrada por uma concepção da forma que a prevê e condiciona, ao 

mesmo tempo que lhe regista a precisão, remetendo-a a uma temporalidade distante que 

                                                                                                                                               
intitulada Artistas Portuguesas e efectuada paralela e em confronto com outra de Artistas Americanas. 
Organizada por Clara Menéres, Emília Nadal e Sílvia Chicó, a exposição foi acompanhada de concertos 
e debates sobre a condição e o papel da mulher. Cf. catálogo da exposição: Artistas Portuguesas, 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes, Janeiro-Fevereiro 1977. 

220 Nikias Skapinakis, “Do Projecto ao Múltiplo”, in catálogo da exposição Arte Médica Portuguesa, 
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a arrasta penosamente na extensão entrópica das superfícies (em que se torna 

melancolia). Deste modo, o excesso de luz e de cor (em contraste com a fragilidade da 

linha que a contorna) surge-nos na especação de uma espera entorpecedora. A extensão 

da superfície obriga a uma retenção do olhar221.  

Ao contrário dos contornos de sombras de Lourdes Castro, em que a linha se reduz ao 

limite da figura, Nikias usava a linha em mínimas separações ou desenhos internos, na 

definição estilizada de volumes, sendo o limite da figura assinalado pela diferença tonal 

da superfície de cada forma entre si e relativamente ao fundo. Lourdes queria 

concentrar-se na linha como perfil enformador; Nikias no plano enformado. Em Nikias 

o contorno fecha-se sobre si e dá unidade a uma figura que contém como contornada, no 

sentido em que é esse contornado que solicita a necessidade desse contorno; em 

Lourdes o contorno não se fecha, espairecendo o contornado até à sua desaparição, 

ficando apenas o contorno solitário. 

Assim concebidas, as figuras de Nikias ficam suspensas nessa coincidência com a 

superfície, da qual não adquirem completa autonomia. Como que impedidas de agir, as 

figuras só encontram no frágil contorno limite um momento de autonomia e diferença 

perante a superfície. Enquanto formas contornadas elas estão dependentes da superfície, 

como que sem poder de decisão própria. A exuberância luminosa da cor (mais 

parecendo tingida que pintada222) é, paradoxalmente, refém da superfície: como plano 

de cor congelado encontra-se já na forma desejada que o contorno define e isola. A 

figuração nasce da consciência do vazio do espaço de plano ocupado. Tal processo faz 

coincidir a lenta concepção das formas com a descoberta das formas, sendo o processo 

da primeira necessária ao encontro da segunda.  

A cor processa-se como preenchimento de uma zona desabitada da superfície, e é este 

preenchimento que concebe a figuração. O brilho opaco das cores é absorvido pela 

extensão das superfícies, resultando nesse efeito melancólico das formas e das figuras. 

A extensão da luminosidade da cor satura-a de presença, distanciando-a em tempo 

perceptivo por excesso de superfície no plano, impedindo assim que os contrastes 

cromáticos modulem a percepção porque passam a determinar-se pelo vazio que se 

                                                                                                                                               
Lisboa: FCG, Janeiro 1980. 

221 «Pela minha experiência de litógrafo e serígrafo, aproveito a simulação da impressão de cores lisas e 
brilhantes porque quero obrigar o olhar a ficar retido, a contemplar em vez de ser rejeitado. Nikias 
Skapinakis, entrevista com Filipa Melo, “Cultura e espectáculos. Pintura. À espera de Nikias”, in Visão, 
Lisboa, 12 Junho1996, p.89. 

222 Cf. Fernando Pernes, Algumas perguntas a Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida 

Acciaiuoli; Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, p.11. 
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expressa na referida extensão. A cor luminosa e a forma confluem assim num paradoxo, 

em que o encanto da cor não ilude a desencantada melancolia das figuras.  

Construir a figura torna-se também a construção de um vazio em que a concepção da 

sua presença convoca a ausência ou, pelo menos, carência de elementos de constituição: 

a presença da figura efectua-se por subtracção significante. É o vazio que modula o 

espaço (não modelado), como extensão do plano uniforme de cor. E esse vazio que 

salienta a figura manifesta-se também a si próprio como elemento revelador de um 

estado de solidão e carência. Não se tratam de figuras estáticas ou paralisadas porque a 

fina leveza dos contornos não o afirma, mas antes figuras sem acção, na expectante 

espera provocada pela fragilidade dos contornos para conterem a superfície que 

delimitam – mas que também não dominam nem sequer encerram, apenas ratificam. 

Relevante é ainda a tangência das figuras com a moldura, que apresenta o tamanho 

mínimo para as conter na plenitude da sua extensão. O formato, sempre num plano 

ortogonal, apresenta uma relação entre a altura e a largura decidida pelas figuras. As 

formas encostam-se à moldura, numa extensão máxima que acentua o seu efeito de 

superfície, dificultando a sua segregação relativamente ao fundo, que assim se processa 

lentamente. Com tal afirmação da monumentalidade das figuras, tal corte tangente à 

moldura e no limite do enquadramento das figuras, fica não só explícito o vazio que as 

rodeia como o que as constitui. Recusando o plano a cerca de ¾ do tamanho da figura, o 

que lhe implicaria uma imponente proximidade de efeito cinematográfico, como 

recusando um afastamento que colocasse uma distanciação, o que obrigaria ao domínio 

do vazio do fundo, o enquadramento ajusta-se ao tamanho da figura. Nesta distância, 

controlada pela dimensão da figuração, é esta que se impõe com as relações certas para 

se poder rodear de vazio sem ser por ele submergido, nunca perdendo por isso o carisma 

da sua frontalidade gráfica de figura representada. Não tem a proximidade do retrato, 

nem muito menos a distância de um contexto ambiental ou de fundo (que assim se pode 

anular como superfície monocromática), mas essa entre-posição de indecisão ou espera 

que as caracteriza. A forma transporta uma herança cultural que subtrai a temporalidade 

do seu momento de concepção. Precisão e nostalgia, ou fixação de um momento preciso 

e lentidão da sua concepção, confundem-se numa mediação entre a tradição e a 

modernização, ambos necessários no projecto cultural (mais do que o pictórico) de 

Nikias Skapinakis.  

A alusão ao cartaz, como processo industrial rápido e serial, é contrariada pela 

concepção lenta e oficinal em que a síntese da informação visual é efectuada por acção 
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meticulosa (e não por exigências das técnicas de reprodução múltipla que caracteriza o 

cartaz). O seu esforço manual, no sentido de efectuar uma pintura industrial, apenas se 

torna visível a um olhar atento e próximo. A marca artesanal e oficinal exibe-se no 

limite do próprio esforço de se negar, tornando-se visível nessa impossibilidade de se 

anular. Entre a alusão ao poster e ao cartaz da imagem da cultura industrial, e a alusão 

aos métodos tradicionais, sugerindo texturas de patines, carquelês e erosões da 

matéria223 que esse esforço manual não consegue evitar, mas sempre controladas no 

interior das formas e da sua constância na superfície como seu efeito textural, move-se 

uma pintura entre a tradição e a modernidade, entre o individual e o colectivo ou, ainda, 

entre o manual e o industrial. Procurando mais uma síntese expressiva que propriamente 

uma reconciliação entre estes elementos, que por vezes surgem antagónicos, Nikias 

pesquisava uma tensão serena e reconciliada que se posicionava na própria 

ambiguidade. A pintura fazia-se citando o poster para anular o pictórico ou para, no 

final do seu acto (manual) expor a sua própria neutralidade. A destreza manual 

escondia-se na sua própria execução, como se a acção do pintor procurasse esconder a 

sua própria subjectividade e com ela as suas anteriores referências líricas e presencistas. 

O acto manual concebia a sua própria negação, como que num acto de auto-anulação, 

apresentando-se como metáfora possível para o tédio e a sua inutilidade de acção.  

O cartazismo teve início com as referidas experiências com guaches recortados, por 

volta de 1968, que tecnicamente implicaram essa génese por via de um plano de cor 

delimitado e não através de um grafismo delimitador. A concepção é demorada, 

acertando e depurando as formas, num gesto meditado que se anula a si próprio, 

expondo-se como processo culminado e sem retorno. Figuras e gesto pictórico surgem 

com o seu devir encurralado na essência formal sem retoque ou retorno. O processo 

criativo é um movimento irreversível de lenta solenidade. O seu destino foi uma 

convicção resultante de um processo demorado. Se nos anos de 1950 e na primeira 

metade de 60 a gestualidade de Nikias deixava a sua temporalidade lenta e 

desacreditada, que agia insistentemente sobre as próprias formas, sujando-as e 

desgastando-as numa entorpecida precisão formal e saturação cromática, os retratos 

colectivos da segunda metade de finais de 1960 e princípios de 70 são de uma precisão 

dos contornos e do cromatismo das superfícies, evidenciando todo o processo de 

                                                 
223 “De facto, pintor de alusões ao «poster» e à publicidade, também artista de materiais tradicionais e que 

recorre mesmo à sugestão de «patines» e de erosões do tempo”. Fernando Pernes, “Exposições. Nikias 
Skapinakis. Galeria 111. Março, 1970”, in Pintura & Não, nº6 (suplemento da revista Arquitectura, 
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estilização que, ao mesmo tempo, se anula ao depurar-se no seu ponto de chegada. 

Verifica-se uma estranheza das figuras perante a modernidade mundana da técnica 

cartazista, que salienta a artificialidade gráfica mediante o qual as figuras se isolam 

numa ausência de coordenadas e de auto-reconhecimento, produzindo uma retracção do 

reconhecimento ou da identidade. O modo de representar desajusta o sujeito 

representado que, assim, não se reconhecendo, se suspende na nostalgia de si, em 

inevitável ensimesmamento. A indiferença da frieza cartazista sugere uma solidão 

assente na carência de uma identidade sugerida.  

As figuras, como significantes formais, apresentam-se como essência plástica 

resultantes dessa demorada e melancólica concepção. Os seus olhares desafiam o vazio 

em várias direcções, normalmente coincidindo uma delas com a do observador, como 

culminar desse jogo interpelante. Tais olhares individuais tornam-se olhares colectivos, 

estabelecendo vectores invisíveis, mas actuantes, de dentro e para fora do quadro. São 

assim anuladas as marcações psicológicas individuais, sublinhando-se uma simbólica 

colectiva, moral e (até) política. Cada figura e cada olhar assinala uma individualidade 

formal certa e cerrada sobre si, mas que actua para o exterior do quadro numa invisível 

dimensão de desafio colectivo. Se nas primeiras paisagens com figuras (dos anos de 

1950) a própria paisagem tinha o destino do olhar da figura de costas (sendo o olhar que 

se esconde), na série melancolia os olhares viram-se para o plano do observador, 

tornando este o único destino e saída do próprio quadro. A paisagem passa a estar no 

espaço do observador, exterior ao quadro, acentuando este como lugar de fixação e 

suspensão, fazendo desse exterior o lugar da única esperança possível. As figuras 

especam-se graficamente sobre um fundo iconográfica e melancolicamente neutro 

(embora monocromaticamente denso), só lhes restando uma possível aceitação fora da 

imagem, para onde olham na espera de uma acção cultural situada num futuro sem 

prazo nem determinação.  

A melancolia surge como um espaço invisível de intercomunicação, onde a dimensão 

social se concretiza num diálogo monológico, sem qualquer comunicação para lá do 

tédio da espera. Entre o individual e o colectivo, entre a realidade e a possibilidade224, 

entre o desejo e a espera, a melancolia dispõe-se hesitante no hiato de contradições que 

fornecem uma emblemática sintonia da cultura portuguesa. Ela não fornece um sentido 

                                                                                                                                               
Lisboa, nº114, Abril 1970, p.76-77). 

224 “...melancolia nasce da incapacidade burguesa de resolver positivamente a contradição entre 
possibilidade e realidade”. Luckács, cit. in Vasco Graça Moura, in catálogo da exposição: Nikias 
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sócio-cultural mas a sua falta, num sentido inconsciente e quase psicanalítico que 

Nikias tentou conceber quase como equivalência iconográfica do esforço de Eduardo 

Lourenço (n.1923)225 em O Labirinto da Saudade, quando fala da «hipertrofia da nossa 

autoconsciência»» feita de «uma imagem idílica», o que nos torna «ausentes da nossa 

própria realidade»226, mas que em Nikias se acrescenta esse sentido da requisição vazia 

e da espera. Se quisermos são figuras à espera de acções e decisões da história, como 

que «numa situação falsa» ou intermédia, poética e miticamente preenchida, entre o 

«conservadorismo cultural» ou «culto exagerado da tradição» e a «vontade de querer 

subtrair-se a esse ritmo fundamental do país»227. Em síntese, são figuras ajustadas ao 

clima da Primavera Marcelista.  

As figuras de Melancolia, como retrato social e cultural, revela-se na continuidade 

simbólica da fatalidade lançada com a escultura O Desterrado (1872) de Soares dos 

Reis (1847-1889), efectuada cerca de um século antes, criando a imagem cultural de um 

país ao mesmo tempo colorido e triste, destino sobre a qual teve que tentar construir os 

seus projectos (culturais) de modernidade através de mitificados e eventuais epígonos 

de vanguarda. Nikias não procurava dar continuidade a um eventual projecto cultural 

exposto em O Desterrado, mas é como que afectado por um inconsciente horizonte 

cultural que lhe prolonga análogos sintomas. O Desterrado apresenta a figura de um 

jovem de uma beleza idealizada, sentado num rochedo à beira-mar, que se abate numa 

sinuosa e melancólica torção sobre o seu próprio eixo tornado implícito, como que 

vergado pela inacção. A figura sonha com um idealismo impossível que, sem lugar nem 

território, a abate num dilema de indefinições, cujo olhar nada fixa a não ser essa 

paisagem interior onde a vontade do «eu» de dilui. A ambiguidade e indecisão da pose, 

do corpo virado para um lado incerto e esparso, numa torção que remete o rosto (e 

olhar) para outro, provocando diferentes planos de frontalidade, traduz uma figura 

incapaz de enfrentar e assumir o seu próprio sentido e destino. A torção do corpo é a sua 

                                                                                                                                               
Skapinakis. Retrospectiva 1966-2000, Porto: Museu Serralves, 6 Junho a 10 Setembro 2000, p.52. 

225 Cf. Raquel Henriques da Silva, “Álbum de retratos organizado pelo seu autor”, in catálogo da 
exposição: Para o estudo da Melancolia em Portugal. Nikias Skapinakis. Retrospectiva de Retratos 

1955-1974, Lisboa: Museu do Chiado, 30 Abril a 30 Junho 1996, pp.30-31. 
226 Eduardo Lourenço, “Repensar Portugal”, in Abril, nº2, Março 1978, in O Labirinto da Saudade, 

Lisboa: Livros Horizonte, 1982, p.68. Para relação de Nikias e Eduardo Lourenço, cf. Bruno Marques, 
Para o Estudo da «Crise» do Retrato na Década de 60 em Portugal. «Morte do Sujeito», indefinição 

do(s) «género(s)», derivas, ausência de limites e dissolução de fronteiras, Dissertação de Mestrado em 
História da Arte contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, 2004, pp.207-213. 

227 Eduardo Lourenço, Euardo Lourenço. Cultura e Política na Época Marcelista. Entrevista de Mário 

Mesquita, Lisboa: Edições Cosmos, 1996, pp.40-41. 
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incapacidade de agir para fora de si, não por austeridade ou hieratismo das formas 

fechadas, que dominariam o seu próprio espaço, mas por solidão e dúvida, de uma 

figura farta da sua pose, que não está bem onde está, mas ainda menos sabe para onde se 

dirigir, só lhe restando o tédio de um ensimesmamento. Não há movimento, mas 

também não há estatismo, mas sim uma desistência de acção e decisão. A melancolia 

apresenta-se aqui como estado de abandono, sem dimensão épica nem força de decisão, 

em que o abatimento da figura do jovem dá sentido a uma desistência prematura, como 

impotência ou impossibilidade de um destino desejado, sem argumento nem solução. O 

seu olhar, projectado pelo abatimento do seu próprio corpo, atravessa indiferentemente 

o mundo para se enclausurar sobre si próprio, numa introspecção alimentada pela 

hiperbólica inutilidade do seu olhar. O corpo da figura de O Desterrado, resolvido numa 

idealização referencialmente classicista (que nesta fase pintura de Nikias também se 

manifestaria na série As Metamorfoses de Zeus), expressa essa aspiração cuja resolução 

logo se desfaz no abatimento desistente e curvilíneo da figura de olhar tombado de 

descrédito e sem ponto fixo. A sua pluralidade semântica assenta nas ambiguidades e 

indecisões da sua pose.  

O que Soares dos Reis diagnosticava nesta simbólica escultura, Nikias dava 

continuidade pictórica (mais do que conclusão) através de figuras expectantes que já 

não se adaptam à sua própria espera, numa espécie de levantamento e afrontamento do 

olhar, que funcionava como um misto de paciência e esperança que ultrapassava o 

descrédito quase total de O Desterrado. Entre ambos ficava a imagem de um país que 

articulava ciclos de desejos e desilusões, absorção de referências culturais no próprio 

processo de concepção de uma cultura autónoma, em que as vanguardas pouco sentido 

tiveram a não ser como excepção dramática ou solitária. O que em Soares dos Reis foi 

um drama pessoal e autobiográfico, pelo que a figura de O Desterrado não evitava 

surgir como uma espécie de alter-ego que representava a própria fatalidade do seu 

escultor, que por ser também a de uma geração, a dos «vencidos da vida», se tornava a 

melhor e mítica imagem dela, sendo o sofrimento pessoal de Soares dos Reis o lugar de 

um entendimento geracional, em Nikias foi uma iconografia colectiva, da qual o pintor 

se distanciou na análise e diagnose da sua geração, resultado da consciência histórica de 

que O Desterrado foi prospectivo destino. À fatalidade de esperanças perdidas e ao 

descrédito de esperanças de Soares dos Reis, substituía Nikias a expectativa, entre a 

esperança e a desconfiança – do tédio do suicídio substituía-se o tédio da espera. Ao 

cambaleamento de um triste descrédito, preferia Nikias uma tristeza suspensa e, por 
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isso, disposta a despertar. Nas figuras de Nikias não há abatimento, mas arrepsia da 

espera. 

Verdadeiros ícones da Primavera Marcelista ou de uma melancolia Marcelista, com 

um condimento que já não podia ser o d’O Desterrado, as figuras de melancolia 

representam a encruzilhada entre um fado secular e um despertar hesitante e vacilante 

que não subjuga as suas próprias expectativas. Como presenças fantasmagóricas de 

actos culturais desprovidos de continuidade, as figuras olham uma mnemose perdida 

entre um espaço de recordação assente num módico atavismo cultural e o deserto da 

acção presente que se sustém na espera de outro futuro – ficando assim suspensas numa 

tensão entre uma tradição sem vínculos e uma expectativa sem fé228. E, pelo vazio que 

rodeia as figuras, poderia-se simbolicamente observar o receio de um novo hiato 

cultural entre gerações – ou o receio de um «novo recomeço», que José-Augusto França 

vaticinara como fatalidade da pintura portuguesa. As figuras de melancolia olham para 

o futuro na espera de uma continuidade ou de uma durée que lhes emende a 

inevitabilidade do tédio. Daí que este série das figuras de melancolia adquire maior 

sentido por ter sido produzida previamente à revolução de 25 de Abril de 1974. 

Naturalmente, após tal data, a série perdia muitos desses motivos. 

 

 

 

A série seguinte, As Metamorfoses de Zeus (1970-1979), foi contemporânea do processo 

pré e pós 25 de Abril. Nikias voltava a despir as figuras, mas para as inserir numa 

dimensão mitológica referenciada na Antiguidade Clássica Grega. As teofanias de Zeus, 

divindade sempre invisível e anti-iconográfica, sustentavam uma «mitologia do 

                                                 
228«A melancolia, não a de Dürer, espessa e sonolenta melancolia, mas a de Soren Kierkegaard, é um 

estado incorruptível do desespero. Não tem origem nem fim. A sua revelação provém do conflito que se 
trava entre a esperança e a consciência da sua inutilidade». Agustina Bessa Luís, “Melancolia”, in 

Nikias Skapinakis, As Metamorfoses de Zeus (VI) – Danae e a desvalorização da moeda, 1978,  
óleo sobre tela, 63x153,5 cm 
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erótico»229: o nu, como imagem do feminino de tradição na história da pintura ocidental, 

associava-se à imagem da mulher reproduzida nas revistas, como imagem da 

modernidade mundana e massificada da década de sessenta. Entre concursos de beleza e 

imagens de publicidade atravessava-se o estereótipo da beleza feminina. São nus 

efectuados a partir de modelos ao vivo, cuja identidade se sublima (e respeita) sob a 

própria mitologia. Da mulher como agente intelectual, na série de Melancolia, a mulher 

torna-se corpo, liso e frio, sem carnalidade, de artificial sensualidade, vítima da sedução 

superior dessas metamorfoses de Zeus, sempre entidade abstracta apresentada através 

das suas simbólicas metamorfoses. Se os primeiros nus femininos de Nikias pareciam 

controlar mais evidentemente os seus poderes de sedução, agora são aparentemente 

vítimas disso, de um poder (Zeus) sempre ausente e surgindo em alegóricas 

metamorfoses de animais. Mas a presença feminina impõe-se na sua exuberância gráfica 

e visual, assim resistindo friamente à sedução de Zeus, para tornar este vítima do seu 

desejo e voyeurismo: antes de serem seduzidas, são sempre mulheres sedutoras. A 

temporalidade não é a da narrativa relativa ao mito, que vai encontrando os seus 

sentidos no desenrolar das coisas, mas a do poster e da publicidade, que recorta o tempo 

numa comunicação imediata, em que o mistério e o destino se deixam antecipar pela 

urgência da sedução e do erotismo. Sem definição de um topos concreto, portanto sem 

lugar para o envelhecimento de cronos, resta a frescura das figuras e da imagem. Elas 

não apresentam esse tempo que envelhece e onde se instala a desordem própria à 

subtracção que o humano faz perante o divino no interior do mito, nem sequer referem 

qualquer ordem hierárquica subjacente230, para se bastarem na asseada estilização 

erotizada da figura. Por isso, a mitologia não se apresenta como uma narrativa alegórica 

sobre os poderes dos deuses, mas a via pela qual se amplia a força do erotismo 

feminino. O poster vai ao encontro de um lirismo apolíneo, trespassado de um erotismo 

que evita a entropia melancólica. Os artifícios das metamorfoses de Zeus, como 

máscaras de um jogo galante, entram em diálogo com a evidência do poster, como se o 

mistério do mito se confrontasse com a sedutora banalidade da nudez em poster. Assim, 

em Danae e a desvalorização da Moeda (1978), o próprio título esclarece uma ironia 

                                                                                                                                               
Diário Popular, Lisboa, 14 Setembro 1967, pp.1-2 (suplemento).  

229 Fernando de Azevedo, “Desocultação da pintura de Nikias Skapinakis”, in catálogo da exposição: 
Nikias Skapinakis na Galeria Zen, Porto: Galeria Zen, Maio 1977. 

230 Acerca da dimensão temporal da narrativa mítica, das suas potencialidades tanto diacrónicas e 
sincrónicas como dialécticas, além de uma subjacente hierarquia estrutural, cf. Jean-Pierre Vernant, 
Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris: Éditions de la Découverte, 
1996, sobretudo pp.20, 53-55. 
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político-económica, que a imagem acentua com Danae a morder uma moeda, como que 

para provar a sua autenticidade; em Leda e o cisne é o dedo de Leda que se insinua 

como falo do cisne; ou ainda, é Europa que domina e amansa o touro. 

Nesta série, mais que nas outras, é evidente a proximidade com a série do pintor norte-

americano Mel Ramos (n.1935) em torno das pin-up-girls (que desde finais dos anos 40 

já faziam parte de colagens de Eduardo Paolozzi, percursoras da Pop Art). Mel Ramos 

iniciou em 1965 uma série em que colocou figuras femininas nuas, segundo o 

imaginário de sedução masculina e popular das pin-up, numa relação com artigos da 

sociedade de consumo. As curvas dos corpos femininos, suaves e artificialmente 

modelados em contraste com o fundo neutro, faziam do produto ou marca um 

instrumento ou palco da sua pose de sedução, em confusão de escalas. As pin-up 

surgiam sentadas num hambúrguer, deitadas numa pasta dentífrica ou em cima de um 

hipopótamo. Mel Ramos evitava a narrativa, deixando apenas o lugar da pin-up 

enquanto paradigma de um erotismo vulgar e os elementos da sociedade de consumo 

elevados enquanto iconografias ao lugar da arte. Nikias, além de tornar mais gráfica a 

representação, denunciando de modo mais evidente o artifício, remetia este imaginário 

de sedução para um lugar mais neutral e mítico. Se Mel Ramos fechava a dupla relação 

da imagem (corpo feminino e artigo-marca) no âmbito da sociedade de consumo (a 

mitografia contemporânea sem narrativa) e o confrontava no seio da arte erudita, Nikias 

partia de um motivo erudito (a mitologia clássica com narrativa) através de meios da 

cultura de massas (o mito contemporâneo sem narrativa) para o apresentar no espaço da 

arte erudita. Concentração na mitologia moderna em Mel Ramos. Curto-circuito de 

mitologias em Nikias.  

As séries anteriores, marcadas pelo cartazismo, tiveram também produção no âmbito da 

natureza-morta. Na série Flores e Frutos (1971-1973), Nikias continuava a explorar a 

síntese das formas referenciadas numa retoma de um dos seus temas habituais: a 

natureza-morta, onde o interesse de Nikias pela pintura de Eduardo Viana ou Morandi 

encontravam o seu espaço de reflexão produtiva. Os elementos (flores e frutas, 

sobretudo) isolam-se, perdendo poder de agregação por agrupamento. Praticamente sem 

sobreposições, demarcam-se como ilhas rodeadas pelos fundos, impondo uma marcação 

rítmica na superfície. O ritmo é que une os elementos, estabelecendo uma dinâmica que 

contraria a frieza estáticas das formas, que parecem suspensas numa queda ou num 

devir em que o tempo parou. 
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Um ciclo de grandes frutos e flores denominada A Cesta de Deméter (1976-1979), em 

que as formas se impõem solitárias no espaço da superfície lisa como grandes ícones, 

termina a série e as experiências das formas em superfície (que surgiram, mais tarde, já 

como uma espécie de citação pessoal). A sua escala monumental, relacionada com a sua 

síntese extrema, explorava-as como arquétipos iconográficos de uma natureza-morta 

seleccionada. O elementos das suas natureza mortas anteriores isolavam-se, sendo agora 

a extensão cromática interna dos frutos a actuar sobre os fundos (e não o contrário), 

impondo-lhes interferências de tom e luminosidade por atracção do efeito de contraste 

sucessivo. A composição de objectos inertes característicos da natureza-morta, 

tornavam-se composição de formas, de planos de cor e textura circunscritos em recortes 

sinuosos e orgânicos que procuravam fugir à figuração. A natureza-morta foi ainda o 

motivo de pintura que melhor permitiu a reflexão da abstracção, com a qual Nikias 

antecedia uma fase com maior proximidade, no seu percurso, com uma tradicional 

noção de pintura abstracta231. 

 

 

9.3. «Parafiguração» e «Outras Paisagens» («Internas», «Mirabolantes», 

«Imprevistas» e «Falsas Paisagens») 

 

«O meu labirinto é o do Minotauro, não o “da saudade”» 

(Nikias Skapinakis, 1996) 

 

A série Vale dos Reis surgiu como corolário de um processo desenvolvido algo paralela 

e intermitentemente (ou inter-ciclicamente) com a das figuras de melancolia, na 

continuidade das séries mais antigas de circos (pintados desde meados dos anos de 

1950) e naturezas-mortas (desde meados dos anos 1960) e, sobretudo, da que 

denominou de Parafiguração, iniciada cerca de 1966. As séries sobre o Circo e as 

naturezas-mortas exploraram a fragmentação de formas poligonais que se acumulavam 

e sobrepunham na sugestão referencial dos temas. Na Parafiguração essa acumulação 

concentrava-se, por tendência rodeada por fundos brancos sujos e texturados (na 

afirmação da picturalidade) até à desreferencialização, tornando-se insinuação abstracta, 

                                                 
231 Na tradição da pintura, é possível encontrar na natureza-morta a arqueologia da abstracção geométrica; 

e, por seu lado, na paisagem a da abstracção lírica (Cf. Omar Calabrese, “Natureza Morta”, in Como se 

lê uma Obra de Arte, Lisboa: Edições 70, 1997, pp.21-33) – contudo, em Nikias, foi a natureza morta 
que preparou uma abstracção que se verificaria na paisagem.  
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mas também, e logo nas primeiras experiências, insinuadas paisagens. Títulos como 

Objecto não identificado ou apenas Pintura, indicavam a irrealidade desse carácter 

insinuante ou sugestivo. Na segunda metade da década de 1960, esta fase esclarecia ao 

próprio pintor que a abstracção não era (ainda) o seu caminho nem a sua liberdade. Vale 

dos Reis como que estendia e deformava esses elementos acumulados, processo que 

apontava direcções e continuidades espaciais, fazendo com que tais elementos 

abstractos evocassem paisagens imaginárias e fornecessem sentido e direcção às 

anteriores experiências dos «objectos não identificados».  

Nos finais de 1979, Nikias iniciava a série Vale dos Reis, uma reflexão sobre a 

abstracção como limiar de uma figuração que se parecia esconder da referenciação, 

processo pictórico que se estenderia à série Paisagens Internas. Não se tratava de pintar 

a paisagem como referente certo, mas de assumir o género da paisagem como modo de 

afirmar a pintura, ou seja, não se tratava de pintar a paisagem, mas de partir da 

invocação da paisagem para fazer a pintura. Foi resultante de uma viagem efectuada 

pelo artista ao Egipto, da qual não retirou a decisão linear das figuras do antigo Egipto 

(que poderia ser uma das marcas das figuras de melancolia), mas uma vibração linear 

que se inspirava antes nos horizontes topológicos dos desertos. No percurso da sua obra 

dava melhor continuidade à fase que chamou Parafiguração, como vimos, de paisagens 

e circos, numa ondulação ainda mole e pouco vibrante. Se na sua primeira fase, ainda 

nos anos 1950 e parte de 60, o gesto era lento e entediante na determinação das manchas 

cromáticas, algo continuado sua fase de figuras de recorte fino e melancólicas, em que o 

gesto era fino e linear, numa depuração de suspensão e espera que recusava a indecisão 

da mancha para tudo suspender na coincidência com a superfície, na série Vale dos Reis 

o gesto tornava-se expansivo e já não individual, devorado na textura global e perdendo 

qualquer centro na sua acumulação, para flutuar na acumulação geral que o absorvia. Se 

nas figuras recortadas, o cartazismo tudo achatava como fundo, no Vale dos Reis nunca 

há fundo; se antes tudo estava parado e suspenso em espera, agora tudo se movia em 

precipitação. Da representação da figura humana anterior, que se exprimia por um 

gélido deserto de emoções, as imagens do deserto, com referência ao Egipto, animam-se 

com uma evocação de calor que resulta da vibração das ondulações lineares, num 

arabesco de sinuosidade plural que invade a superfície impedindo qualquer sensação de 

superfície plana, como de qualquer outra presença. Cada sinuosidade é um começo e um 

fim breve, uma marca livre e flutuante que exige a sua contiguidade, num 

preenchimento sem fim. Como que pós-revolucionária (ou pós 25 de Abril de 1974), a 
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sua pintura sentia desnecessária a reflexão directa sobre o espaço social, para se 

ausentar, num lugar geográfico distante no espaço e no tempo até se arriscar na 

desreferencialização: uma «paisagem que não se vê, mas se constrói através de 

elementos»232. Sem definição precisa, são paisagens sem centro, que se expandem numa 

pluri-perspectiva sem topos específico: «As paisagens não têm princípio nem fim», pelo 

que estes quadros não suportam a «moldura sem prejuízo, porque eles tendem a 

contagiar o espaço envolvente»233 «como o mapa mundo de Kafka e Borges que tem o 

mesmo tamanho que o mundo»234. Funcionaram como «panoramas infinitos»235 ou 

panoramas do infinito.  

Nesta orientação, pintou sobre vários metros de papel cenário (Cortina Mirabolante), 

num friso à escala de mural que, na sua continuidade excessiva, supõe poder ser 

interminável, para lá da abertura ou desdobramento do suporte, por vezes sem lógica de 

visibilidade – que só se pode ver enquanto corre ao olhar ou perante ele se desdobra236. 

Mais tarde, em 1993, numa exposição individual no Palácio Galveias (Lisboa) 

dominada pelo papel kraft e pela técnica do frottage, apresentaria bandas de papel 

higiénico cuja irónica escala e precariedade material actuavam como frisos íntimos que 

absorviam uma continuidade narrativa do acto de inscrição. Resgatando a paisagem 

como género, sem topografia específica, Nikias como que regressava ao prazer pictórico 

das suas origens pictóricas, como motivo menor, não no sentido em que era um mero 

fundo a outras referências de maior hierarquia como valor artístico, mas no sentido em 

que, na paisagem, tudo tinha valor igual: espécie de paisagem primordial, antes da 

presença humana impor os valores das suas escolhas. 

O cromatismo tornava-se quente, entre amarelos e vermelhos, por vezes dessaturados 

em acastanhados derivados que lhes traduzem o sentido de terra, e que os tons de 

excepção (azuis, verdes, brancos...) apenas acentuam, num sucessivo e vibrante 

contraste de tons pertos na escala cromática: contraste de cores quentes e luminosas 

                                                 
232 Cristina Azevedo Tavares, Nikias Skapinakis. Desenhos 1985-93. O desenho como objecto de paixão, 

Lisboa: Galeria Gilde, 1993.  
233 Nikias Skapinakis, entrevista in “Artes. Nikias Skapinakis, do figurativo ao abstracto”, in Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 3 Abril 1990, p.20. 
234 Bernardo Pinto de Almeida, “Nikias Skapinakis. Visitação ao Vale dos Reis com escala nas Paisagens 

Internas”, in Colóquio Artes, Lisboa, F C G, nº86, Setembro 1990, p.21. 
235 José-Augusto França, in catálogo da exposição Nikias Skapinakis. «Cartazes», Lisboa: Galeria 

Quadrum, Maio 1994. 
236 «(...) Que é capaz de correr ao longo de não sei quantos metros de papel cenário, como já fez há meia 

dúzia de anos, ou de metros, também, de papel higiénico, como faz hoje, para alívio de uma história 
contada sem pausa, no continuum das formas que começam de cada vez para de nenhuma vez 
acabarem, a não ser ao fim do rolo por acaso havido». Idem, “Do desenho sendo, em Nikias”, in 
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adequados ao ambiente topológico alusivo. Em 1983, a saída da série Vale dos Reis 

efectuou-se com um preâmbulo que acentuava a dessaturação acastanhada, adequada a 

outras sugestões geográficas e climatéricas dos títulos: processo já visível em 

Homenagem ao Greco de Toledo (1982) e acentuada em Paisagem Facetada ou 

Paisagem de Outono (ambas de 1983). Depois, a série do Vale dos Reis teria 

continuidade nas Montanhas de Verão e culminava na irónica série em torno da 

Disneyland (1984-1985), na qual o efeito expansivo da linha se atenuava em 

substituição de uma animação cromática, que impunha a recuperação do sentido de 

superfície, embora com carácter fragmentário.  

A série Paisagens Internas, apresentada na Galeria Zen em 1990, definindo uma 

produção de finais dos anos de 1980, continuava o ciclo iniciado com Vale dos Reis, 

mas com uma redução tonal e atenuando a nitidez das linhas de contorno. Esta série 

iniciou-se com a acentuação da redução da cor a tons de terra (castanhos e negros) que 

nascia, ou se perdia, nos bordos da superfície, também ela castanha (Onde a Terra 

Começa ou Paisagem Interna, de 1987). Depois, seguiu-se uma definição de superfícies 

autónomas no interior dos quadros, libertando-os da extensão contínuas das paisagens 

para lá das molduras, e criando referências delimitadas e firmes onde o olhar se podia 

fixar. Breves formas surgiam como marcas topológicas de uma paisagem imaginária. Se 

no Vale dos Reis se impunha uma imaginária distância, mas certa, com a imagem-

paisagem, nas paisagens internas a distância jogava-se ambiguamente entre uma 

distante vista aérea ou uma proximidade macroscópica. Mas esta animação dos tons 

(acrescentada com elementos texturais), não deixava de se referenciar sempre a partir 

dos castanhos, ou das cores da terra, que o artista experimentara desde o início das 

Paisagens Internas. A estruturação topológica acentuava-se em certas obras, como Rio 

Serpenteado na Amazónia (1989), cujas semelhanças com a pintura de Joaquim Rodrigo 

se tornava aparente, mas logo desfeita da narratividade ideográfica deste, centrando-se a 

pintura de Nikias nessa relação entre a paisagem externa (imaginária e distante) e a 

paisagem interna (imagem e representação pictórica). 

Ao mesmo tempo como corolário e desvio do ciclo iniciado com a série de Vale dos 

Reis, estaria a série TAG, apresentada em 2003 na Galeria Cristina Guerra (Lisboa) e 

«referente aos graffiti dos taggers»237, uma produção mural e indiferenciada que marca 

                                                                                                                                               
catálogo da exposição: Nikias Skapinakis. Desenhos 1985-93, Lisboa: Palácio Galveias, 1993. 

237 Nikias Skapinakis, in catálogo da exposição: Nikias Skapinakis. Série «TAG», Lisboa: Cristina Guerra, 
26 Novembro 2002 a 11 Janeiro 2003. 
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a cultura popular urbana. Do ritmo das linhas de curva de uma geografia imaginária 

sem topologia certa passava-se para uma construção de formas de graffitis sem 

letrismo. Se numas o ritmo ondulante continuava para além da moldura, nas outras as 

formas delimitavam num rigor épico e sustido. Da paisagem sem geografia, num ritmo 

continuado sem forma e sem fundo, passava-se a uma escrita sem letrismo, de formas 

com ritmo sob as quais a tela assumia um fundo branco, simulacro da parede-muro que 

paralisava essas mesmas formas. Os desenhos sobre papel higiénico, que antes 

exploraram a continuidade longitudinal de um ritmo, serviram de anteriores maquetes 

de extensos muros que, noutra escala e rigidez, se transferia agora para telas com um 

tamanho próximo do mural, substituindo as paisagens que se estendiam em todos os 

eixos do quadro por formas que se desenvolvem segundo um único eixo longitudinal no 

interior do próprio suporte.  

Nos finais dos anos de 1980, Nikias recuperava o sentido do plano na série Cor de 

Barro, tom dominante da superfície, sobre a qual se inscrevia uma figuração apenas 

através da linha. Resultado da sua exploração do desenho, com autonomia estética da 

pintura, e surgida depois desta dominar cerca de 30 anos, foi apresentada com alguma 

surpresa na exposição individual do pintor na Galeria 111 (Lisboa), nos meses de Maio 

e Junho de 1986, tornando-se depois marca da sua produção ao longo da década 

seguinte. Iniciada com os Mapa-mundo, desenhos a grafite sobre papel de embrulho, 

fornecendo assim o tom dominante do fundo que interferia na pintura, o desenho surgia 

quando dominava o tema da paisagem na pintura e quando esta efectuava ambíguas 

tangências à abstracção. A imagem começava perante a cor de terra do suporte, 

bastando o desenho como contorno e modelação das formas. Com o desenho Nikias 

desconstruia essas paisagens, efectuando a passagem para uma nova figuração de 

referências mitológicas que também se efectuaria na pintura. O Minotauro Expectante 

(1991) é uma das obras de referência desta série. A linha é limpa mas afirmada e num 

movimento amplo e sintético. Ao contrário das figuras de melancolia, não é a forma 

que conquista a superfície e define o seu próprio limite, mas a linha que se torna o único 

elemento a conceber forma (e figura). Todo o movimento linear age no sentido de 

conquistar a superfície da forma, que assim resulta sintética e no limite da pregnância.  

Nesta orientação, a série Paisagens Imprevistas explorou o poder divagante da linha 

sobre a superfície, deixando de a percorrer na concepção de formas, para nela se cruzar 

num emaranhado que, deixando sempre o vazio expresso, perturbava a referenciação, 

como que dela se desviando – ou tapando, como ironicamente se expressa na obra 
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Christo Empacotado (1997), em que linhas concentradas se cruzam no interior de uma 

forma contornada, como as cordas dos empacotamentos de Christo, artista americano de 

origem búlgara, que já se cruzara com a cultura portuguesa através do Grupo KWY. Em 

Christo era o ícone-objecto que se tapava e se escondia como presença ocultada; em 

Nikias era o ícone-forma que não se assumia como figura. Nesta série dominou uma 

linha gráfica, ratificada do cartazismo de finais dos anos de 1960 mas que, deixando 

contornar dominantes cores lisas e brilhantes que bastariam para afirmar a consciência 

de cada superfície formal, teve que ganhar espessura ao se preencher de uma texturação 

acastanhada que invadia a imagem com um envelhecimento da luz e da cor. Este 

envelhecimento apropriava-se de uma intimidade que atingiria o seu paroxismo 

significativo nos quartos-fetiches de Van Gogh, Louise Bourgeois (n.1911), Fernando 

Pessoa ou Kavafis (série de 2001-2002). A mesma procura de intimidade surpreendia 

uma proximidade que fragmentava o espaço e perturbava a leitura dos referentes, numa 

aproximação ao mundo referencial como modo de afastamento da evidência referencial 

da figuração (Artefactos 1 ou Artefactos 2, pinturas a óleo de 2002).  

 

 

9.4. «Retratos de Ausência» (e considerações finais) 

 

«[Pintar] Foi a única actividade que sobreviveu ao tédio» 

(Nikias Skapinakis, 1996) 

 

A série Cartazes retomava o cartazismo iniciado com os recortes de 1966, sobretudo 

com o estado dessa pesquisa na série A Cesta de Deméter, dando sentido à série 

Retratos de Ausência (1999-2002) que retomava uma resolução formal semelhante ao 

das figuras melancólicas, agora com maior adequação entre o grafismo e a pose frívola 

das figuras, acentuando o mundanismo e a elegância238. Figuras sem expectativa nem 

anseios, desfilavam como que num centro comercial ou numa exibição de vestuário. 

Sem desafio para o observador, são registos gráficos de uma passagem alheada. Já não 

eram ícones da defraudada primavera marcelista, mas ícones do novo-riquismo dos 

anos de 1980 e 90: se as figuras de melancolia pareciam ansiar por um mercado da arte 

ainda a nascer, as de ausência passeiam-se já entre um retomado mercado da arte que 

                                                 
238 Cf. Nikias Skapinakis, in catálogo da exposição: Nikias Skapinakis. Retratos de Ausência (1999-

2002), Porto: Galeria Fernando Santos, 20 Abril a 11 Junho 2002; Lisboa: Mundial Confiança, Chiado 
8, 13 Junho a 16 Julho 2002. 
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assumira tanto sucesso como um perverso e especulativo protagonismo. O tédio já não 

tem nostalgia nem sonho, já não apresenta inquietude cultural, para se resolver no 

letargo aborrecimento da sua própria felicidade: ou seja, o tédio de uma moral 

hedonista, que vive a infelicidade de não ser nem permanente nem suficientemente feliz 

no seio de uma disposição contingente de felicidade239. Já não personagens nem sequer 

retratos, são apenas manequins, frívolos na mera exibição de poses que carregam vestes 

e objectos de moda, sem qualquer espera nem desejo de projecto cultural: passeiam-se 

simplesmente. Se as figuras de melancolia eram personagens esvaziadas na espera de 

um argumento sócio-cultural, nos retratos de ausência elas estão esvaziadas do próprio 

actor. Se nas primeiras se denotava uma espécie de espera becketiana de um desejado 

argumento de autor pirandeliano, nos retratos de ausência observam-se antes 

personagens sem actor. Como manequins gráficos, resolvidos como posters, saturam-se 

com uma dimensão de artificialidade e esvaziamento com sentido sócio-cultural. Ou 

seja, pressente-se uma dimensão crítica de inadequação geracional, em que já não há 

actores para uma nova espera: ao contrário da espera da geração marcelista, esta é uma 

espera sem alma. Tal melancolia esvaziada ontologicamente, como que se vira sobre o 

próprio projecto cultural do pintor: sem modelos reais, ou sem sujeitos, a melancolia 

revela-se exercício de uma nostalgia do pintor com a sua própria pintura. A sensação é a 

de uma crise ontológica da representação, que se vira para o pintor quando este inquire 

um sentido cultural para a pintura: como que só lhe restasse o risco de rever-se a si 

próprio e aos seus próprios modelos. A maior gradação de valores modeladores dos seus 

corpos, em contraste com a excessiva artificialidade do seu grafismo, evidenciam a 

artificialidade e frivolidade de uma espécie de maquilhagem que se quer iludir de 

projecto pictórico, noutra ironia de sintoma sócio-cultural.  

 

Nikias agarrou o estado da cultura portuguesa, reflectiu sobre ela pintando-a como 

mitologia de valores de psicanálise sociológica, e modernizou-a nesse processo. 

Modernizava a sua pintura ao mesmo tempo que reflectia sobre a sua impossibilidade 

cultural. Modernização lenta, que não procurou surgir como o choque de uma suposta 

inovação, mas com a sua assimilação cultural integrando o próprio quesito de uma 

                                                 
239 «Nós constituímos provavelmente as primeiras sociedades da história a tornar as pessoas infelizes por 

não serem infelizes (…). O nosso tempo conta-nos uma estranha fábula: a de uma sociedade dedicada 
ao hedonismo, para a qual tudo se torna causa de irritação e de suplício. A infelicidade não é só a 
infelicidade: é, ainda pior, o fracasso da felicidade». Pascal Bruckner; A Euforia Perpétua. Ensaio 

sobre o dever da felicidade, Lisboa: Editorial Notícias, 2002. 
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tradição desgastada. A modernidade descobria-se no silencioso tédio de uma esperança 

redundada em espera. A própria modernidade da pintura de Nikias não parece ter 

resultado da sua acção e decisão, mas da sua espera: «Tudo se terá passado como se a 

modernidade, que muitas vezes me rejeitou, me alcançasse ou me envolvesse» (Nikias 

Skapinakis)240. Uma produção que torna inútil questionar se foi de vanguarda ou de 

retaguarda, debate que a sua obra tendia a provocar ao longo das décadas de 1960 e de 

70 devido à sua própria ambiguidade241, sendo vanguarda no sentido da própria lentidão 

nostálgica das suas formas, e estando para o debate com o mesmo sintoma de tédio que 

a sua pintura culturalmente sintonizou. Nikias não foi certamente um artista de 

vanguarda, nem o procurou, exactamente porque foi aquele cuja obra melhor reflectiu 

sobre a impossibilidade sociológica e afectiva da cultura portuguesa agir com 

profundidade na radicalidade de uma dimensão moderna. Por isso, a sua nova-figuração 

foi travessia e expressão eficaz, formal e iconográfica, destas ambiguidades e 

impossibilidades, tanto culturais como sociológicas.  

                                                 
240Nikias Skapinakis, Algumas perguntas a Nikias Skapinakis (Fernando Azevedo; Margarida Acciaiuoli; 

Kukas; Fernando Pernes), Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1987, p.63. 
241 Sublinhe-se o exemplo da reacção de Francisco Bronze, que desenvolvia a sua crítica em torno desse 

debate, perante a exposição individual de Nikias de 1967 na Galeria Divulgação (Lisboa) – debate que, 
acrescente-se, a época tornava necessário. Francisco Bronze, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, 
nº47, Fevereiro 1968, pp.36-38. 
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IV: Terceiro Momento: a Figuração depois da Nova-Figuração 

 

A nova-figuração teve continuidade com projectos emergentes na segunda metade dos 

anos 1960 que teriam a sua maturidade na década seguinte. Tendo a nova-figuração a 

sua génese histórica na primeira metade da década, tais projectos surgiam sem precisar 

de passar por projectos abstractos, nem de os superar, nascendo já figurativos ou para-

figurativos, portanto com toda a ambiguidade inerente à figura liberta de uma exclusiva 

necessidade representativa – ou seja, já não se podendo sustentar numa dicotomia 

funcional abstracção/figuração, assumiam-se em situações de ambiguidade ou 

reversibilidade, conforme as situações.  

Se, como abordámos, o irromper e sentido cultural da nova-figuração se teve que 

efectuar num processo de superação do abstraccionismo, processo que era em si mesmo 

o da superação da querela entre a figuração e a abstracção, então ainda em tensão, nesta 

fase a querela esvaziava-se. O confronto ou tensão seria agora o da sobrevivência e 

possibilidades da figuração pictórica, enquanto e para além da representação, e como se 

iria relacionar e posicionar perante os desenvolvimentos das experiências 

comportamentais, minimalistas, conceptuais ou da nova-abstracção. 

Acentuava-se uma dimensão sincrética numa menor definição das linhas estéticas 

dominantes, por apetências pela objectualidade ou pelo conceptualismo, por 

«transmutação da pintura para o relevo, o objecto e a escultura e vice-versa, na medida 

em que as formas, os sinais, as figuras e as estruturas definidas no plano da tela ou do 

papel tendem a individualizarem-se, a adquirirem uma certa autonomia plástica e a 

saírem do suporte da pintura para se objectualizarem em relevos e volumes, e na mesma 

medida em que estes mesmos relevos e volumes podem ser representados, planificados 

ou reintegrados na superfície pictórica»1. Daí essa «estética do desperdício», que 

funcionou como um «contacto directo com o mundo»2, ligando a colagem cubista à 

assemblage dadaísta e surrealista, e depois ao manuseamento do objecto da Pop Art e 

do nouveau réalisme. Na sua aproximação ao quotidiano, como no seu resgate do vulgar 

no seio do erudito da esfera artística, a nova-figuração tinha sementes tanto para essa 

objectualização como para a conceptualização.  

Em Portugal, este foi também o tempo político da véspera da Primavera Marcelista, 

que coincidiria com um emergente crescimento económico, singular no século XX 

                                                 
1 Eurico Gonçalves; “26 artistas de hoje”, in Flama, Lisboa, nº1312, 27 Abril 1973, p.10. 
2 Idem; “Da colagem à desmontagem. A força crítica”, in Flama, Lisboa, nº1432, 15 Agosto 1975, p.42. 
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português, que seria assinalado com a afirmação exponencial (em Portugal praticamente 

inédita) de um mercado de arte.  

 

Entre o que destacaremos no âmbito da nova-figuração portuguesa para este terceiro 

momento, está o que se poderá aludir como grupo de Évora, que incluiu jovens artistas 

plásticos desta capital alentejana, tais como Henrique Ruivo, este apenas numa fase 

inicial, pois partiria depois para um exílio em Roma, Álvaro Lapa e Palolo, todos estes 

com maior significado no âmbito da nova-figuração, mas cuja acção se deve entender na 

relação com nomes como António Charrua e Joaquim Bravo. 

Jorge Martins desenvolveria um projecto sobre o corpo pictórico da luz, que absorvia 

uma pesquisa figurativa, necessária às encenações da luz e da cor. A sua entrada neo-

figurativa, em meados da década, que se desenvolvia após uma breve pesquisa 

abstracta, teria orientações próprias que devem ser lidas a partir do convívio parisiense 

com os elementos do Grupo KWY, sobretudo José Escada e René Bertholo. 

Mais individualmente trabalharam Eduardo Batarda, José de Guimarães e Noronha da 

Costa. O primeiro irrompeu em meados da década de 1960 com uma iconografia 

sarcástica que aglutinava críticas, sociais, políticas, culturais e egóticas, que foi uma das 

situações mais próximas da pop art. Em José de Guimarães foi importante a construção 

de um alfabeto sígnico que o estendia para além de uma inicial marcação pop de 

meados da década de 1960 e o levava aos seus morfemas, para culminar em finais da 

década seguinte na expansividade formal de sabor sintético e sincrético. Noronha 

efectuou uma pesquisa em torno da percepção e lugar da imagem, que implicava uma 

situação figurativa operativa, que só era nova no manuseamento aí operado. Embora 

levantando questões que escapam a uma circunscrição mais imediata da nova-figuração, 

as questões que a sua produção artística levantam, são um modo eficaz de problematizar 

a nova-figuração e um justo modo de fechamento para a questão da imagem num tempo 

pós-representativo.  

Abrimos ainda um espaço para a afectação da questão neo-figurativa na escultura, que 

avaliámos como central o percurso de João Cutileiro na década de 1960, culminando 

com a estátua de D. Sebastião em Lagos em 1973 como exemplo dessa marcação e sua 

contribuição cultural, como também da intervenção de Clara Menéres nos finais da 

década de 1960 e ao longo da seguinte. Mais esparsas surgiram contribuições 

escultóricas de outros nomes que adiante, em espaço próprio, também abordaremos, tais 

como Virgílio Domingues e Rosa Fazenda. Todos estes projectos mereceram 
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desenvolvimentos considerados ajustados enquanto problematizações apropriadas no 

âmbito da nova-figuração que adiante desenvolveremos.  

 

Outros nomes, embora com projectos globais afastados da questão neo-figurativa, 

tiveram contribuições momentâneas a considerar com relatividade. Foi o exemplo do 

Grupo Os Quatro Vintes, constituído em 1968 (até 1972) por Ângelo de Sousa, 

Armando Alves, Jorge Pinheiro e José Rodrigues, altura em que estes nomes já 

apresentavam cerca de dez anos de produção artística. Se bem que este grupo ficasse 

ligado à nova-abstracção, significando no percurso dos seus elementos uma 

radicalização e convergência de pesquisas a partir de 1967, que constituiu um núcleo 

duro para a segunda metade da década e marco essencial na questão da nova-abstracção 

portuguesa, algumas contribuições figurativas dos projectos individuais dos membros 

do grupo, anteriores ou posteriores conforme os casos, são de ponderar. Não tanto no 

sentido em que se possam avaliar directamente como situações neo-figurativas, mas no 

sentido em que a sua situação coeva e peculiar como proposta figurativa (ou não) e 

porque se problematiza historicamente enquanto pós-abstracta, propõe algumas 

questões sobre a crise de anteriores sistemas de representação. 

O Grupo surgiu no âmbito cultural da Escola Superior de Belas Artes do Porto, no 

desenvolvimento de tertúlias desenroladas em torno das Exposições Magnas (1952-

1968) e Extra-Escolares (1959-1968), ou ainda do Grupo 21g7, que procurou 

desenvolver a arte da gravura no Porto (tal como a Cooperativa Gravura já o fizera com 

sucesso em Lisboa) que, além de António Quadros, Manuel Pinto (n.1939) ou António 

Bronze (1935-2003), incluía Ângelo de Sousa, José Rodrigues e Armando Alves3. O 

nome do Grupo misturava o facto de os quatro elementos do grupo terem tido 

classificação de 20 valores na licenciatura (considerando que tal podia significar uma 

situação inflacionária a necessitar de reforma pedagógica, o nome poderia ter uma 

marcação irónica) e uma marca de tabaco chamada Três Vintes da qual se apropriavam 

de modo zombeteiro (que surgiria na capa da primeira exposição do Grupo4).  

                                                 
3 Cf. Laura Castro, Armando Alves, Lisboa: Editorial Caminho, 2006, pp.15-16. 
4 Os Quatro Vintes realizariam exposições na Galeria Alvares (1968) e na Galeria Zen (1969, ambas do 

Porto, na SNBA (1969) em Lisboa e na Galeria Jacques Desbrières (1971) em Paris. Cf. Ibidem, 
pp.19-21. 
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Ângelo de Sousa, Grande Árvore, 1962,  
acetato de polivinilo sobre platex, 100x70 cm. 

 
 

Ângelo de Sousa (n.1938) começou com uma figuração em títulos como Cais (1957-

1958) ou Paisagem (1959), pintura em que a esquematização da apreensão de um 

motivo referencial, aqui ainda com sentido, se enquadrava com rigor compositivo 

revelando um esquema estrutural abstracto. Seguiu-se uma série intitulada Fonte (1960), 

onde a simetria rigorosa trabalhava a figura como esquema libertando-a ainda mais da 

origem referencial. O motivo surgia como justificação tardia e inútil. Uma estrutura 

vertical e simétrica, tal como a cor, revelava-se mais orgânica preparando o ciclo 

seguinte (sobretudo a série Planta). Foi com este sentido que se desenrolou, ao longo da 

primeira metade da década de 1960, um ciclo figurativo, numa sequência quase rigorosa 

de séries intituladas Plantas (1961-1966) – que se desdobrava em Flores e Árvores – 

Ponte (1964), Janela (1965), Cavalo (1965), Figura (1965-1966) e Natureza-Morta 

(1965-1966). A figuração destas séries, corolário de um trabalho de desenhos 

infantilistas exercidos desde cerca de 1958, oferece-se como esquema (mais do que 

como arquétipo, visto destituir-se de cargas simbólicas), fazendo parte de uma 

exploração e consciência dos elementos abstractos. O gesto, enquanto intuição 

individual dada no desenho ou na textura cromática respectivamente inspirados em 

Matisse e Bonnard, desafia a figura enquanto esquema anónimo. O gesto lança uma 
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surda ameaça contingente na estabilidade do esquema figurativo – e este resiste à 

ameaça com uma estabilidade que decide e rege o gesto. Tal esquematização permitiu 

estender as cores segundo um processo dinâmico mais dependente de uma elaborada 

manipulação vibratória da cor do que de uma dinamografia gestual. Uma textura 

pictórico-matérica faz trepidar a superfície impedindo que esta se fixe na plenitude 

monocromática. A cintilação cromática espalha-se como uma teia de luz que tece a cor 

e a estende na superfície. A cor não se estabiliza no plano, parecendo mover-se sem 

direcção, mas por irradiações sem centro. Tal vibração microtonal (depois explorada no 

interior de estruturas minimais e monocromáticas executadas a partir de 1973, no que 

seria um dos principais projectos de Ângelo de Sousa e questão forte no âmbito da 

nova-abstracção portuguesa) atravessa a superfície animando-a. Entre a figura de 

percepção global (gestaltica) e as pequenas percepções solicitadas pelas superfícies 

cromáticas, instiga-se uma percepção oscilante. A figura não se impõe como uma 

estrutura que determina hierarquias ao quadro porque as micro-percepções nivelam o 

olhar na trepidação cromática da superfície, fazendo resvalar a percepção dessa fina 

ordem estrutural. Num exercício que terá continuidades nas explorações abstractas, 

Ângelo de Sousa trabalhava com «meios mínimos para efeitos máximos»5, accionando 

um vai e vem entre macro e micro percepção, uma animação entre estabilidade e devir 

perceptivo.  

Em 1966 Ângelo de Sousa efectuou, de um modo algo brusco, uma passagem da 

figuração para a abstracção e da pintura para a escultura que iniciava um percurso 

determinante na história da nova-abstracção portuguesa. Tal mudança assentou em 

planos metálicos ou acrílicos monocromáticos, recortados e dobrados, numa disposição 

manobrada sobre e invadindo o espaço. Há uma estrutura modular, mas não é o módulo 

que faz a estrutura. É no corte e dobra que o módulo se engendra, permitindo uma 

respiração orgânica que se respira no movimento estrutural. Como «gigantescos 

brinquedos para nada»6, lembrando construções de recorte e dobra de papel, adquirem 

outra escala e invasão do espaço exterior, resgatando-o para si. Não é uma escultura de 

elevação e comemoração, mas de experimentação e projecção no espaço. Daí a ausência 

de plinto que só retiraria a ousadia físico-espacial das peças. A partir de 1970 começou 

                                                 
5 António Rodrigues, in Entender a Pintura. 2 — Ângelo de Sousa (suplemento de Arte Ibérica em 

colaboração com a Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.5. 
6 Bernardo Pinto de Almeida, “Angelus Novus”, in catálogo da exposição: Angelo. 1993 Uma Antológica, 

Porto: Fundação de Serralves, 14 Outubro a 31 Dezembro 1993; Lisboa: Centro Cultural de Belém, 14 
Março a 30 Abril 1994, p.11. 
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a trabalhar com fitas de chapa, oscilantes e instáveis no espaço, como uma estrutura 

móvel que se altera ruidosamente (levando alguma crítica a sublinhar a dimensão sonora 

destas peças7) em cada exposição-instalação. Cada colocação determina um estar 

variável possibilitado pela estrutura. Ao contrário do efeito extensivo das dobras, que se 

fixa numa opção, as fitas como que ora se abrem, estendendo-se no espaço, ora se 

contraem fechando-se elipticamente sobre si e determinando um espaço próprio. Nesta 

extensão e distensão, as fitas metálicas mostravam-se mais caprichosas à estabilidade 

tradicional de uma noção monumental da escultura.  

Em 1967 aplicara na superfície as pesquisas da escultura, transportando as dobras dos 

planos reais para vincos de separação de cores. Embora com análogo fundamento 

geométrico, o desdobramento monocromático no espaço tornava-se organização rítmica 

e policromática na superfície. A cor diferenciava o módulo e compensava a perda da 

anterior dinâmica do movimento estrutural (Grande Geométrico, 1967).  

Seguiu-se, no ano seguinte, uma peculiar abstracção que nos interessa como reflexão 

sobre a situação pós-abstracta da década de 1960. Sobre fundos brancos neutros, Ângelo 

de Sousa começou a inscrever formas mínimas, como signos mínimos esboçados e 

utilizáveis pelo artista plástico. Em Catálogo de Algumas Formas ao Alcance de Todas 

as Mãos (1970-1971) estendeu esse esboço a um sentido didáctico, como quem inscreve 

enquanto explica e experimenta: «O pintor expõe a sua “ars poética” como quem faz a 

demonstração de um dado teorema sobre quadro de sala de aula»8. Como um alfabeto 

operativo do autor, por isso intimista, que este pretender organizar e explicar, portanto 

também pedagógico, o que se expõe é um jogo de variações em torno de arquétipos 

mínimos antes explorados, de linhas e de cores. Sem ordem compositiva, há uma 

distribuição que se parece ter desenrolado enquanto uma explicação se efectuou e que se 

interrompeu repentinamente, num desequilíbrio que o vazio do lado direito da tela 

oferece. Espaço vazio por inutilização, por um gesto de inscrição que simplesmente não 

chegou lá.   

Ângelo de Sousa efectuava uma transposição para a grande superfície das inscrições que 

vinha executando em livros de artista, anotações íntimas de pesquisa ou laboratório 

privado. Os arcos da série Ponte, os pontos-círculos da série Natureza-Morta, os eixos-

linhas verticais das Fontes ou Plantas, os «V» das últimas Plantas, os «X» e 

                                                 
7 António Rodrigues, “Concerto para uma escultura acrobata”, in catálogo da exposição: Ângelo de Sousa, 

Escultura (desdobrável), Lisboa: EMI, Valentim de Carvalho, 1990. 
8 Idem, in Entender a Pintura. 2 — Ângelo de Sousa (suplemento de Arte Ibérica em colaboração com a 



 605

pontilhismo de pinturas de 1967, as dobras poligonais do Grande Geométrico, 

restituem-se, entre outros exercícios, retiradas das figuras-esquemas. Estes elementos, 

assim tratados, surgem como elementos à disposição do trabalho do artista plástico, 

como uma semiologia operacional ou uma fragmentação analítica dos significantes 

operativos tornados signos depurados, colocando-os num patamar que precede a sua 

aplicação. Neste sentido, esta análise dispõe os elementos para a sua aplicação, que 

tanto pode ser na pintura como na escultura ou mesmo no design, tal como pode ser 

para uma produção de carácter abstracto ou figurativo, portanto, aquém da forma ou da 

função9, como aquém da abstracção ou da figuração. Assim, deixa se ser tanto uma 

realidade referencial ou mesmo um esquema (simultaneamente trabalhados na fase 

figurativa) a estarem previamente a dizer como as formas devem nascer e ser os 

significantes. Antes, são os significantes que se dispõem originariamente disponíveis, 

manipuláveis e cambiáveis para qualquer imagem, figurativa ou não. Por isso, 

consideramos que esta obra de Ângelo ajuda a entender paradigmas em que passou a 

funcionar tanto a nova-figuração como a nova-abstracção. 

Em 1973 iniciou uma das suas pesquisas mais duradouras, que se tornaria uma das 

marcas e importâncias da contribuição de Ângelo de Sousa para a nova-abstracção pelo 

que, por isso mesmo, nos abstemos de aprofundar visto merecer abordagens intensas 

noutra investigação. Diremos apenas que, nestas obras, uma divisão mínima do espaço, 

com oscilações calculadas no interior da ortogonalidade do quadro, instala no seu 

interior uma pesquisa da extensão monocromática. Recuperando e desenvolvendo 

pesquisas de vibração cromática efectuadas na fase neo-figurativa, a superfície move-se 

segundo pequenas percepções, fornecendo uma organicidade textural que se propaga e 

perturba a exacta mas frágil divisão linear da superfície: «São pinturas que nada têm que 

a explicar nem demonstrar, sendo como são redescobertas da memória da pintura 

enquanto expressão e prova misteriosas da existência da pintura»10. Além destas 

pesquisas, Ângelo de Sousa efectuou ainda um trabalho relevante na fotografia e vídeo, 

onde experimentou a deformação por anamorfose ou por ampliação macroscópica, com 

outras contribuições para as pequenas percepções.  

 

                                                                                                                                               
Galeria Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.22.  

9 Reflexão semelhante efectuou Jean Baudrillard relativamente à «semiologia operacional» lançada pelo 
Bauhaus no âmbito do design. Cf. Jean Baudrillard, Para uma crítica da economia política do Signo, 
Lisboa: Edições 70, 1981, sobretudo a décima parte: “«Design» e ambiente ou a escalada da economia 
política”, pp.237-276. 
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Armando Alves (n.1935) iniciou o seu trabalho com um trabalho figurativo vinculado a 

preocupações da escola de Belas Artes do Porto. Neste espaço faria uma ligação entre 

uma geração de alunos, onde estava Eduardo Luiz ou António Quadros, com os 

elementos com quem iria constituir o Grupo Os Quatro Vinte. Na segunda metade da 

década de 1950, Armando Alves trabalhou uma figuração entre a paisagem cenográfica 

algo lírica, com proximidades com trabalhos coevos de Eduardo Luiz e António 

Quadros, que depois desenvolveria para uma atenção à figura humana, com maiores 

preocupações estruturais, agora numa proximidade com trabalhos de Júlio Resende e 

Dordio Gomes, docentes marcantes na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Em 

1960 devolvia estas preocupações estruturais à paisagem, numa estilização quase 

abstracta. Desenvolvendo tal preocupação estrutural de modo a que esta incorporasse 

uma dimensão matérica e orgânica caminhou para um informalismo espatulado, depois 

alargado às texturas pictóricas através do manuseamento de subtilezas no uso da 

mancha, sempre com vagas sugestões paisagísticas perto da escola francesa do segundo 

pós-Guerra, casos de Nicolas de Stäel, Jean Bazaine ou Serge Poliakoff. Neste trifásico 

percurso entre a paisagem e a abstracção, a cor era dessaturada em castanhos, cor de 

terra severa, num efeito de paisagem austera e agreste. Sem céus nem atmosfera a 

pintura sustém uma dimensão áspera como evocação telúrica da terra. A ligação a 

memórias da paisagem alentejana natal tornou-se usual na fortuna crítica da sua obra, ao 

mesmo tempo que nos permitia efectuar ligações a uma tradição de pintores da Escola 

do Porto, casos de Dordio Gomes e Júlio Resende.  

Em 1968, no âmbito do Grupo Os Quatro Vinte e portanto da nova-abstracção, 

efectuou uma pesquisa escultórica, sobretudo em relevos, em torno de planos de vigor 

monocromático e com espessura que sustentavam e davam visibilidade a jogos de 

retalhos de dobras, de rugas, de fendas, de sulcos, de torções, de cortes ou outras 

combinações. No retalho e laconismo de tais manifestações conquista-se uma 

monumentalidade sem agressão. É possível verificar, neste rigor e sobriedade, 

intromissões da actividade de Armando Alves no âmbito das Artes Gráficas. As 

alterações dos grossos planos, como partes de monumentais folhas de papel, parecem 

fixar uma primeira mudança, uma primeira oscilação, como que suspensos num 

arranque de um devir, como um «movimento projectado, delineado, mas que nunca 

avança, nunca está em curso»11. O movimento, assim suspenso e adiado, não parece 

                                                                                                                                               
10 António Rodrigues, Op,cit., p.26. 
11 Laura Castro, Op.cit., p.23. 
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resultar do gesto do autor, mas da lógica do objecto – visto que não expressa 

manifestações dinamográficas do sujeito mas desvios formais e estruturais do objecto.  

Em 1969, uma acção isolada ficou como marco tanto de uma performance como de uma 

intervenção de land art, com relevância para o caso português. Uma longa manga de 

plástico branco, animada pelo vento, agiu como uma cobra nervosa ou um chicote 

gigante e sibilante na paisagem real alentejana. O acaso das intempéries naturais abanou 

o domínio rigoroso dos signos. A paisagem alentejana animava-se, despertando 

momentânea e absurdamente dos seus declives quietos e lentos. Se a manga era um 

signo que se ligava às recentes intervenções abstractas, a sua agitação devido às forças 

da natureza preparava uma nova atenção à paisagem e à pintura, já não das topologias 

áridas dos anos 60, mas de captações sensoriais e transitórias da natureza.  

No âmbito de pesquisas perto do hard edge, que interessou a todo o grupo Os Quatro 

Vintes, explorou uma evocação do arco-íris que passou da escultura à pintura e o fazia 

retomar a paisagem. Neste ciclo do arco-íris, apresentado na Galeria do «Jornal de 

Notícias» em 1978, as faixas de hard edge tornavam-se listas do arco-íris e 

naturalizavam-se ou, vice-versa, a paisagem tornava-se abstracta, num jogo de 

permutação entre abstracção e figuração. Para os anos 80, Armando Alves continuava 

esta retoma da paisagem. A atenção tornava-se não a matéria, como na fase informal 

dos anos 60, mas o gesto; portanto, não o que se estabiliza mas o que muda. Armando 

Alves transmutava a paisagem para a pintura no seio de um devir mútuo, na memória de 

Turner (1775-1851)12. Na década seguinte, este esforço integraria a matéria pictórica, 

num desejo de ligação entre a matéria, a cor e o gesto enquanto evocadores de uma 

paisagem sensorial e lírica.  

 

                                                 
12 «Entre a fusão dos elementos da natureza representados, como dimensão anímica da natureza, e a fusão 

dos pigmentos pictóricos como dimensão anímica do pintor e da matéria pictórica, Turner explorava 
uma fusão entre a natureza da pintura e a pintura da natureza». Fernando Paulo Rosa Dias, “Sublime e 
Pintura: o olhar abismado”, in Arte Teoria, Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, nº9, 2007, p.105.  
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Na transição de décadas de 1950 e 1960, Jorge Pinheiro (n.1931) pesquisou uma 

figuração que sintetizava um expressionismo lírico com evocações neo-realistas, num 

efeito de melancolia de «desgosto social» que seria adequada iconografia para a 

recentemente finda «década do silêncio» (anos 50). Este lirismo doloroso teve na obra 

Velório (1961) um dos seus mais claros exemplos. A repetição de frontais figuras 

femininas de carpidas silenciosas, convertidas em módulos antropomórficos na 

regularidade da sua disposição, apenas quebrada por um corpo masculino quase central 

(o corpo velado), reflecte uma apatia da dor, um silencioso drama estático. O negro 

domina a composição apenas contrariado por um informe rectângulo vermelho de flores 

na parte inferior. O tempo imóvel do morto parece reger o tempo de vida das mulheres, 

como uma autoridade patriarcal que se impõe à vida na própria morte.  

Por volta de 1964, uma visita a Londres incitava um fascínio por Bacon, levando Jorge 

Pinheiro a trabalhar figuras de animais num tratamento orgânico e visceral (O Círculo 

de Giz ou O Cão, ambas de 1965). À maneira das figuras de Bacon, as de Jorge 

Pinheiro inscreviam-se numa elipse insinuando algo entre a arena e o prato e assim se 

dispondo como centro espacial dominante do campo visual. Substituindo as anteriores 

figuras apáticas de personagens vivas, passavam a pintar num dinamismo entranhado 

nos corpos das figuras de personagens dilaceradas, numa massa de carne viva. Esta 

figuração, arreigada de uma dimensão figural, na linha interpretativa de Deleuze sobre 

Bacon, era oferecida por Pinheiro como um ritual da pintura que, ao representar a 

figura, exibe o seu poder de representação ao restituir a carne como sacrifício. A 

posição fetal dos animais, em consonância com sua situação visceral, torna-os pré-

figurativos, seres emergentes ou numa feição carnal a conceber-se. Não se trata, como 

Jorge Pinheiro, O Cão, 1965, 
óleo sobre tela, 60x80 cm 
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Bacon, de uma figura pré-existente dilacerada, mas figuras informes na sua génese, 

como que nascidos prematuramente. Também não é uma contra-pintura que se 

intromete na concepção da figura, mas um virtuosismo do desfazer que intercepta o 

virtuosismo do fazer.  

Em 1966, Jorge Pinheiro iniciava a sua participação na nova-abstracção, enquadrada no 

âmbito do Grupo dos Quatro Vinte. A anterior fase orgânica e figurativa reprimia-se 

repentinamente num projecto racional e impessoal, ao qual o pintor se referiria como 

uma «reflexão sobre os mecanismos da forma de expressão»13. Durante cerca de sete 

anos, o gesto, a matéria ou outras contingências, desapareciam da sua produção. As 

primeiras eram estruturas sinaléticas mínimas de cores brilhantes e lisas, cuja 

simplificação se impunha sobre o formato do suporte, objectualizando-o (Homenagem a 

Amesterdão, 1966). Numa preferência inicial pela forma circular como estrutura ou 

como módulo, explorou combinações ao longo de 1968 e 1969 sempre em torno de um 

princípio simétrico. O módulo colocava a percepção retiniana no âmago de um rigor 

estrutural estabilizado na pintura. A estrutura concebida impunha ao plano os seus 

limites, recusando reencontrar neste um fundo, para se fazer directamente ao espaço. O 

fim da estrutura modular de cores lisas e vibrantes, determinava o limite de um objecto 

plano que se recortava no espaço real. Recortada nos seus limites de forma pura, ela 

impunha-se no espaço como objecto coincidente com a forma estrutural que integra. Os 

módulos oscilam numa combinação entre si, definindo uma gestalt própria coincidente 

com uma estrutura. Encontrada esta, o plano recortava-se para se impor no espaço. Estas 

indagações, ao assumirem um estruturalismo operado na ordem da visualidade em torno 

da gestalt, da Op Art ou da recente shaped-canvas, inflectiriam numa ordem mais 

geométrica e sinalética, através de uma passagem da forma circular para bandas 

rectilíneas. Nesta fase, o trabalho de Jorge Pinheiro trabalhava uma noção de dobra ou 

Pli. Contudo, este não era o Pli barroco de Deleuze, tal como calculámos em Paula 

Rego, resultando e explorando a extensão, feito do desdobramento contínuo e em rede, 

mas antes uma dobra que se fixa no encontro de um desvio que é logo absorvido na 

estrutura que a formula. Daí que a forma final integre o Pli já não como desvio ou 

desdobramento, mas como lugar estável de uma organização perceptiva (ou patern).   

Este trabalho com formas circulares e cores fortes foi, ao longo dos primeiros anos da 

década seguinte, sendo transformado numa pesquisa em torno de rectas, cada vez com 

                                                 
13 Jorge Pinheiro, entrevista com Carlos Vidal, 1989, Cit. Vidal, Jorge Pinheiro. Pressentimento das 

imagens, Lisboa: Editorial Caminho, 2005, p.16 
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menos cores, desviando-se do princípio geométrico e retirando o sentido de plano que a 

cor (por exigir extensão bidimensional) requer à superfície. Em séries como Quinze 

Ensaios sobre um tema ou Pitágoras jogando xadrez com Marcel Duchamp (série de 15 

gravuras de 1974), a imagem reduzia-se a linhas rectas que determinavam a pintura, 

como um gráfico ou rede linear. Estas pesquisas continuariam nas séries Mapas (1976), 

Ulisses (1977) ou a subdivisível série chamada de Fibonacci, onde uma dimensão 

gráfica adquiria relações intencionais com a música contemporânea desenvolvida a 

partir da Segunda Escola de Viena (tais como Anton Webern ou Luigi Nono). Tais 

investigações matemático-geométricas misturavam-se com uma pesquisa sinalética de 

pequenos grafismos geométricos dispostos na superfície segundo espalhamentos que 

jogavam entre a ordem e a desordem.  

Em 1973, com a série El-Rei (1973-1974), Jorge Pinheiro recuperava uma figuração que 

tanto se misturava com pesquisas abstractas como absorvia a sua própria abstracção. 

Para isso, experimentava-a figurativa em segundo grau colocando situações abstractas 

representadas como referente, ou seja, a abstracção no interior de um quadro dentro do 

quadro. Mas seria com a série Bispos (1980-1981) e a pintura Ao Povo Alentejano 

(1980) que Jorge Pinheiro retomava a questão não só da figuração, com o seu desejo de 

regressar «à simbolização dos mitos»14, como da própria representação como questão. 

Esta retoma da figuração, num exercício minucioso e rigoroso, portanto, de feitura lenta, 

confrontava o tradicional e museológico sistema de representação ocidental com uma 

situação pós-abstracta. Se a sua abstracção, que quis ser fria, manifestou resíduos 

emocionais e sensíveis, a sua figuração revelava resíduos de frieza, como se quisesse 

manter a austeridade e recusa de emoção dessa abstracção rigorosa. Por isso, tratava-se 

de uma figuração tão crua como a abstracção ou, como preferimos, uma figuração 

estóica tanto no modo de assumir a representação como no modo de recusar a emoção 

no seu interior. A figuração surgia, nesse rigor e recusa de contingências, quase tão 

impessoal como a sua abstracção anterior. Não se tratava da frieza e apatia da pop art, 

mas um estoicismo que atravessava estas pinturas, do fazer ao ver, tornando-as 

estranhas a uma integração na nova-figuração.  

A pesquisa por séries era substituída por poucos ou únicos quadros, assumidos enquanto 

agregadores de diferentes referências – e cada qual absorvendo uma pesquisa tão ampla 

e demorada como nas mais vastas séries anteriores. A figura solitária e central do 

                                                 
14 Jorge Pinheiro, “Discurso da arte”, in ArteOpinião. Lisboa: Faculdade de Belas Artes, nº6 [7], Julho 

1976, pp.29-30 
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tríptico Retrato de Bernarda Alba (1986-1987) retomava a pose e frontalidade das 

mulheres do Velório de 1961. Porém, a apatia da dor dessas contrasta com a severidade 

desta, fazendo do luto uma estóica imagem de castidade e solidão. O que antes parecia 

submissão feminina tornava-se agora auto-imposição. 

Nos títulos Porquê – A Retórica do Indizível (1991) ou Solus-Ipse (1993-1995) o 

«ideal» surge como nostalgia, lugar perdido e extrínseco ao tempo do observador, como 

que exterior à própria minuciosa reconstituição figurativa ou invisível no seio do visível 

mais requintado da imagem. Tais pinturas, como de um poussinismo nocturno e 

sorumbático, carregam-se de um poder evocativo, de um desejo de simbolismo 

enquanto poder da imagem: nessa «ideia» como «oposto à forma» esta só pode ser essa 

«evocação nostálgica da imagem»15. O esforço de representação parecia regressar não 

como nostalgia do real referencial, mas como nostalgia de um ideal enquanto superação 

do real. A idealidade coloca-se sempre numa dimensão para além do real referencial, 

funcionando como sua exterioridade desafiadora, procurando agir como um espaço de 

ultrapassagem da mimesis para um modelo de grau abstracto (segundo a noção de 

abstracção da velha epistemologia). A idealidade desdobra a impossibilidade de a 

imagem, enquanto mimesis, coincidir com o real, para se colocar para além dele, do lado 

de lá, num lugar que o real não alcança. Nesta posição simétrica, a idealidade vinga-se 

da recusa do real para se deixar coincidir ou ser na imagem. O representado, sendo esse 

lugar impalpável da imagem, separa-se não só do significante como do referente, pelo 

que «constitui e constitui-se assim num espaço próprio» onde se produz sentido e onde 

a «representação transcede o representado»16. O ambiente soturno e imperecível, tal 

como o salto temporal duplo para a mitografia da Antiguidade Grega com a 

picturalidade dos primitivos renascentistas (de Vittore Carpaccio, Piero Della 

Francesca, Giovanni Bellini ou Antonello de Messina), e para referências romântico-

simbolistas (d’Os Nazarenos, Friedrich ou ainda Böcklin), fornece uma distanciação da 

imagem perante o observador. Nestas condições, em que há mais contemplação que 

narração, o excesso do rigor figurativo classicista e harmonioso (embora lúgubre) destas 

pinturas faz o papel de uma espécie de retórica ao avesso, em que a resposta recua como 

um horizonte que produz e afasta a pergunta, deixando-a órfã – ou, neste caso, em que o 

visível fica órfão porque se dá sempre manietado pelo invisível que ele descobre já 

                                                 
15 Carlos Vidal, Op.cit., p.14. 
16 Maria Augusta Babo, “Representação e Ficcionalidade ou A Dimensão Trágica do Porquê?”, in 

catálogo da exposição: Figurações ou diálogos da Pintura para a Escrita., Câmara Municipal de 
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instalado como fundamento e poder da imagem. Não se trata de nova-figuração, que não 

é esse o seu tempo, técnica nem estratégia, mas antes a apresentação de um velho 

sistema de representação surpreendido num atavismo o que se lança especulativamente 

sobre a imagem que constitui, desadequando-a da sua própria objectividade. O próprio 

Jorge Pinheiro forneceu um mote adequado à sua pesquisa figurativa, instalando-a tanto 

numa dimensão de pós-representação como de pós-abstracção: «A figuração tem tudo 

aquilo o que a pintura abstracta tem mais qualquer coisa e essa qualquer coisa é “tudo o 

resto”»17. No entanto, consideramos que este «resto» se dá no próprio sobejo do sistema 

de representação, ou seja, é porque a concisão polida da figuração pede a austeridade de 

uma representação num tempo que já não sustenta a consistência ontológica de um 

referente para legitimar a verdade da imagem, que esta mergulha nesse excesso (resto) 

de poder, nesse trompe l’œil em vertigem.  

 

Apesar de um trabalho assinalável na pintura e, sobretudo, no desenho, José Rodrigues 

(n.1936) foi do grupo o que apresentou um percurso mais frequente enquanto escultor. 

A sua produção de inícios da década de 1960, pouco depois da conclusão do curso de 

                                                                                                                                               
Almada: Casa da Cerca, Centro de Arte Contemporânea, Janeiro 1997, p.11-13.  

17 Jorge Pinheiro, cit. João Lima Pinharanda, Jorge Pinheiro. Anos 60 Anos 90, Porto: Edições Porto: 

José Rodrigues, Guardador den «Sol», fotografia da 
XII Exposição Magna das ESBAP, 1963 
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escultura da ESBAP, apresentava a sua maior tendência figurativa. Na linha de Reg 

Butler, explorou figuras antropomórficas, entre o cheio e o vazio, o fendido e o 

compacto, sob superfícies de organicidade matérica feridas por essas dicotomias em 

acção. A massa afirmava-se por contenção, segundo um movimento estrutural para 

dentro, mas corrompida com a organicidade da superfície através de rombos que a 

rasgam para fora. Entre a pose declamatória da figura e o estiolamento interno da massa, 

ergue-se uma contradição que José Rodrigues explorou na escultura-tese que apresentou 

na XII Exposição Magna das ESBAP: O Guardador do Sol
18. Noutras peças a dimensão 

antropomórfica coincidia com uma fragmentação e estropiação figurativa.  

Esta dimensão matérica foi também explorada em pinturas marcadas pelo informalismo 

espanhol, na linha de Cuixart (n.1925) ou Tàpies. A matéria fornecia à superfície uma 

expressão de relevo que procurava invadir o espaço. Mais do que a escultura anterior, 

esta pesquisa pictórica parece ter aberto o caminho da futura pesquisa escultórica de 

José Rodrigues em função de uma invasão do espaço a partir de um plano de superfície 

como topos, de modo a que a conquista do espaço não se efectue através de um corpo 

cheio, mas, como veremos de seguida, do próprio vazio.  

Após visitas de estudo efectuadas a partir de 1964, sobretudo para o espaço inglês, 

interessou-se por uma pesquisa da escultura não enquanto corpo, mas enquanto 

sinalização do espaço. Nesta orientação, começou por desenvolver uma escultura em 

função do desenho, às quais se tem chamado «objectos-desenho» ou «objectos 

arabesco». Explorando a instabilidade ou fragilidade dos objectos e ministrando-lhes 

por vezes aspectos cenográfico-narrativos, depurava pequenas encenações em tais 

peças. Instáveis como os mobiles de Calder (1898-1976), por oscilação física real ou em 

potência, porque sempre anunciada, reagem à tradicional afirmação da escultura como 

bloco que estabiliza as formas. A escultura une-se ao desenho, reivindicando-o para se 

libertar do sentido de massa-corpo e para dialogar com o espaço enquanto vazio.  

Depois dos trabalhos de 1967 e do ano seguinte se aproximarem das pesquisas do 

Grupo Os Quatro Vintes, a pesquisa seguinte, como que colocando um quadro (e 

poderíamos convocar algumas das suas pinturas informalistas) enquanto superfície 

assente horizontalmente como um pavimento de modo a definir um topos, começou a 

trabalhar a noção de vazio como espaço conquistado sobre tal topos. A primeira 

                                                                                                                                               
Árvore, Cooperativa de Actividades Artísticas, BPI, 1996, p.105.  

18 Cf. Júlio Giraldes, “Crítica de Artes Plásticas. A Exposição Magna da Escola de Belas Artes do Porto”, 
in Jornal de Letras e Artes, nº115, 11 Dezembro 1963, pp.5, 12. 
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estratégia esteve em colocar paredes transparentes de plexiglas em torno desses topos, 

definindo uma espécie de caixa que domina um espaço vazio interno. Os sulcos do 

topos e o recorte figurativo das paredes de plexiglas, definem uma insinuação 

paisagística. Embora associáveis às gaiolas de Giacometti (na década de 1920), 

enquanto estrutura que fecha um espaço interno, as caixas de José Rodrigues acentuam 

a delimitação criando no seu interior uma espécie de microcosmos.  

Em sequência, numa articulação entre a consciência dos objectos-desenhos e a sua 

aplicação nas caixas cúbicas libertando-as das suas paredes, surgiram os Jardins Felizes 

como projecto dominante logo no início da década de 1970. Esta escultura consagrava o 

trabalho escultórico que José Rodrigues vinha desenvolvendo como «arte de revelação 

do vazio»: «Em si, ao vazio espacial conjuga-se o silêncio declamatório»19. Daí 

lembrarem jardins Zen no modo como fazem espaço e meditam o vazio. Mas, se o 

Jardim Zen invade o real para o transmutar num espaço meditativo e de sugestão 

abstracta, as esculturas de José Rodrigues fazem do Jardim Zen uma possível referência 

figurativa. Não se trata de uma escultura que ergue a figura, para antes definir um topos 

através de caixas-plintos que agem em função de um lugar de acontecimentos mínimos.  

O plano de topo reivindica a moldura enquanto definição de um campo em superfície, 

de um plano em extensão e delimitado ou circunscrito como uma arena, e já não no 

sentido do quadro-janela. As linhas reclamam o desenho para retirarem a anterior 

reivindicação da pintura e para a fazer dialogar com o espaço. Assim, tal plano de base 

vê-se como topos ou lugar geográfico de uma acção de elementos no espaço, definindo 

um espaço cúbico de que é uma das faces, sem que tal espaço seja preenchido. Pelo 

contrário, é no vazio que os elementos sobre tal superfície tornada base de espaço vão 

poder actuar com as suas elevações, inflexões, sulcos, etc. 

Os materiais são sólidos (metais e pedras), sustendo o devir das coisas, mas o uso de 

diagonais, através de elementos orgânicos (madeira) e de cordas entram em diálogo com 

essa estabilidade estrutural, como um desvio de temporalidade e hesitação calculada. 

São estes desvios que erguem o topos enquanto plano de suporte, fazendo dele uma 

receptáculo onde o espaço se inscreve a partir do vazio. Lembrando a cultura oriental do 

Ikebana (sobretudo a Moribana
20) ou das árvores miniaturas (Bonsai) apresentam-se 

                                                 
19 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: José Rodrigues expõe nas Galerias 111/Lisboa/Junho de 

1973, Lisboa: Galeria 111, Junho 1973. 
20 A Moribana é uma técnica de Ikebana assente em vasos rasos e largos e que sugerem troços de 

natureza. Cf. Gusty L. Herrigel, Zen e a arte do caminho das flores. O caminho das flores – a 

felicidade através do arranjo floral, Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, pp.121-126. 
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como uma figuração de cenografias em miniatura de uma ordem auto-suficiente. A 

escultura parece já não depender do espaço onde se instala, porque ela mesma inscreve 

uma espacialidade própria onde se faz acontecer.  

Apesar de uma vasta produção de desenhos de representação erótica do corpo feminino, 

foi no âmbito da escultura, sobretudo nos seus trabalhos orgânicos no início dos anos 60 

ou os seus jardins desenvolvidos no final da década, que se situam as maiores 

aproximações e contribuições de José Rodrigues para a nova-figuração, portanto, no 

âmbito da escultura. 

 

Refiram-se também vários projectos contínuos, com maior ou menor implicações com a 

história da nova-figuração, decorrentes na década de 1960 ou que emergiram no início 

da década seguinte, embora mantendo ainda vínculos à recente memória da neo-

figuração e fazendo ainda história antes da emergência das acções colectivas e 

performativas que se seguiram ao 25 de Abril de 1974. Foram os casos de Rocha de 

Sousa, Gil Teixeira Lopes, Lima Carvalho, Maria Velez, Maria Beatriz, Manuela Jorge, 

Fátima Vaz, Maria José Aguiar, Sérgio Pombo, Guilherme Parente, Carlos Carreiro ou 

Ruy Leitão. Concitando projectos abeirados à nova-figuração na primeira metade da 

década de 1960, ou programando projectos que teriam sentido para a década seguinte, 

apontaram direcções diversas da questão neo-figurativa que, por isso mesmo, obrigam-

nos a considerar algumas abordagens. Também porque tardiamente consolidados, 

escapando ao âmbito da década de 1960, tais projectos apresentaram iniciais relações 

com a questão da figuração em situação pós-representativa. Alguns começados na 

década de 1960, mas em geral desenrolados na década seguinte, apresentavam contactos 

com a pop art e a nova-figuração embora já subtraída da frieza dominante nestes 

campos artísticos, preferindo enredá-las com uma pesquisa gestual de regresso e 

fascínio com a picturalidade. Por outro lado, seriam atravessados com a crise que os 

tempos sequentes ao 25 de Abril de 1974 lançaram sobre o mercado da arte e a 

produção de pintura e escultura – e quando se desobstruíram com o regresso à pintura 

dos anos 80 a dinâmica era já outra, pelo que, vários desses projectos descobriam-se 

apresentando melhores ligações com a bad painting americana, a transvaguardia 

italiana ou o neo-expressionismo alemão. 

Outros nomes escapam às necessidades de desenvolvimento da nossa reflexão, não só 

por serem mais tardios, mas também porque as suas orientações inflectiram para 

situações que já pertenciam demasiado a outras movimentações culturais desviando-se 
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da nova-figuração dos anos 60. Destes nomes, que nos escusamos de aprofundar, 

refiram-se Julião Sarmento (n.1948) ou Graça Morais (n.1948), que marcariam a década 

de 1970 e que teriam destaque no âmbito do regresso à pintura da década seguinte (tal 

como alguns nomes atrás referidos que, como adiante tentaremos avaliar, teriam ainda 

resquícios de marcas neo-figurativas); ou a ironia do ovóide elíptico que Manuel 

Casimiro (n.1941) fez nascer em 1968, como «forma mínima e sem conteúdo»21 que na 

década de 1970 iria invadir composições de forte densidade e memória iconográfica.  

Helena Almeida ou Ana Vieira cedo desvirtuaram uma assimilação inicial próxima da 

nova-figuração, para desenvolverem projectos que melhor se adequaria a problemáticas 

relativas aos anos de 1970, onde a instalação e uma dimensão instaladora e performativa 

se tornaram dominantes – e que, embora sejam projectos cruciais para entender as 

contribuições da nova-figuração para questões que marcaram essa década, a abordar já 

de seguida, nos excluímos de outros desenvolvimentos que, consideramos, os seus 

projectos mereceriam.  

 

«Nunca fiz as pazes com a tela, papel ou qualquer outro suporte» 

«Reencontrar a paz de um desenho habitado» 

 (Helena Almeida, 1976) 

 

Helena Almeida (n.1934), filha do escultor Leopoldo de Almeida (1898-1975), iniciou 

as Belas Artes em 1954, aproximando-se geracionalmente dos protagonistas do grupo 

KWY. O casamento e o papel de mãe iriam afasta-la durante alguns anos, regressando 

depois, em meados da década de 196022. Ressurgia com uma pesquisa em torno do 

quadro como objecto, que duraria até inícios da década de 70, quando o centro passaria 

a ser a relação da sua própria acção no interior da imagem ou as implicações de uma 

habitabilidade da imagem. É nessa produção da segunda metade dos 60, que tem sido 

negligenciada nas exposições antológicas de Helena Almeida, que nos permite 

encontrar (embora relativamente) aproximações à nova-figuração, além do interesse que 

para nós revela na génese da sua posterior produção.  

Um fascínio pela pintura hard edge, sobretudo de Ellsworth Kelly (n.1923), marcaria 

uma primeira fase importante da sua obra, de domínio da cor e estrutura em diagonal. 

                                                 
21 Manuel Casimiro, cit. in Fátima Lambert, Manuel Casimiro. «the taming of the shrew…», Lisboa: 

Editorial Caminho, 2006, p.5. 
22 Cf. Helena Almeida, entrevista com Nelson Di Maggio; “Artistas falam de Arte. Helena Almeida: 

muito naturalmente pintora”, Flama, Lisboa, nº1025, 27 Outubro, pp.42-43.  
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Esta fase, que se relacionaria com a época de uma bolsa para Paris, era visível na sua 

participação na Exposição de Maio 1966. Na produção seguinte (já visível na primeira 

exposição individual realizada no ano seguinte na Galeria Buchholz), esta reflexão da 

cor para a estrutura, iria virar-se sobre o próprio quadro. Nesta fase as preocupações 

estruturais tornavam-na algo próxima da linha mais óptica do marido Artur Rosa 

(n.1926), que seria um dos protagonistas da Op Art portuguesa entre os anos 60 e 70. 

Artur Rosa explorou a diferença na repetição que supõe a mudança e a metamorfose da 

figura, a sua acção e narratividade. Esta estrutura seria decisiva na obra de Helena 

Almeida no início dos anos 70, sobretudo quando iniciou os seus registos fotográficos23. 

Mas nesta fase, e afastando-se do marido, Helena Almeida não atendia a estruturas no 

quadro, a partir de formas e figuras geométricas, mas para a estrutura e grelha do 

próprio quadro enquanto lugar físico de acontecimentos. A sua obra aproximava-se mais 

da escola francesa Supports/Surfaces que operava uma «desconstrução do quadro» 

«dissociando os elementos constituintes»24. Mas em Helena Almeida o interesse 

passava menos pela picturalidade e mais pelo domínio estrutural do quadro, não como 

suporte para a pintura (tal como interessou à escola francesa), mas como objecto antes 

de ser pintura.  

No desenvolvimento destas preocupações sobre a estrutura do quadro, trabalhou o 

quadro como objecto em trabalhos apresentados em Março de 1969, em individual na 

Galeria Buchholz, onde o quadro era «posto em questão e violentado na sua 

estrutura»25. Nessas obras as formas evadem-se do quadro e invadem o espaço real, 

denunciando a incapacidade do quadro como campo visual bidimensional para conter as 

formas (mais tarde exploraria a impossibilidade destas saírem da imagem). Estas saem 

desse campo levando-o ao espaço real, objectualizando o quadro nesse processo, ou 

seja, a tela invade o espaço como objecto para nele se afirmar como objecto na recusa 

da ilusão da superfície da imagem. Ao revelar a objectualidade do quadro para o 

                                                 
23 Foi em 1969 que Helena Almeida foi fotografada pela primeira vez pelo marido, no interior de um 

projecto artístico. Nessa fotografia segurava uma rosa. Cf. Maria Almeida Lima, “Helena Almeida”, in 
“Teresa Magalhães”, in Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão. Roteiro da colecção, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, pp.96-97. 

24 O grupo de pintores Supports/Surfaces surgiu em França em 1970 como uma espécie de continuadores 
dos campos de cor americanos. Louis Cane ou Claude Viallat exploram a tela como campo que integra 
zonas de cor (em Cane explorando texturas padronizadas de cor) num esforço artesanal de afirmação da 
picturalidade. Daniel Dezeuze, a partir de uma reflexão sobre a pinura, centrou-se nas grades como 
estruturas onde, ao contrário do minimalismo, se instala o inacabado e a imperfeição manual. Cf. Denys 
Riout, Qu’est-ce que l’art moderne?, Paris: Éditions Gallimard Fayard, 2002, pp136-137. 

25 Francisco Bronze; “Helena Almeida. Galeria Buchholz. Março”, in Pintura & Não, nº1 (suplemento da 
revista Arquitectura, Lisboa, nº108, Abril 1969). 
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Helena Almeida, Sem título (Pintura Acrílica), 
1972, acrílico sobre tela, 110x80 cm 

 

relacionar com o espaço, Helena Almeida definia coordenadas que iria trabalhar pouco 

tempo depois. O quadro é objecto-actor e teatraliza-se. O seu desmembramento e nudez 

estrutural são a sua narração.  

É no desenvolvimento deste trabalho em torno da estrutura do quadro ou do quadro 

como objecto que deve ser lida a maior proximidade de Helena Almeida com a nova-

figuração. Esta proximidade dominou a exposição individual de 1973 na Galeria de S. 

Mamede. A objectualidade era absorvida para o interior do quadro tornada pintura e 

com predomínio de como o desenho, como que dominado pela linha gráfica. O que se 

passa a figurar dentro do quadro é o próprio quadro como objecto físico. Este torna-se o 

referente de si próprio numa estratégia de representação que o artificia. No lugar do 

quadro coincide o suporte significante de representação e o referente, num curto-circuito 

das hierarquias semiológicas da imagem. Se a construção da imagem se inicia como 

esquecimento da superfície ou plano prévio que lhe serve de suporte, nestas pinturas 

como que se tentou inverter este sentido. A representação gráfica do quadro resgata este 

como seu referencial, como se a representação quisesse absorver o seu próprio suporte. 

O desenho vira-se sobre o próprio objecto-quadro, torna-o imagem e artificia-o ou 

provoca-o com a artificialidade do quadro ilusório como imagem no quadro real. E se 

houve maior sentido neo-figurativo em Helena Almeida foi este, figurando o próprio 

quadro e desmembrando-o como objecto através da sua auto-representação.  
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Esta antropomorfização da tela
26, que culmina com a pintora a vestir-se com a tela, a 

torná-la parte e extensão do seu corpo, a fusão da tela com o corpo da pintora (Tela 

Rosa para Habitar, fotografia de 1969), prepara a tela habitada como projecto que 

lançaria o corpo de Helena Almeida para o meio da imagem. Não como auto-retrato, 

mas como modo de colocar-se dentro da representação para jogar de maneira mais 

circular com a imagem, estando do lado de cá e do lado de lá, o dentro e o fora da 

imagem, desafiando o abismo (ou infinito) que está entre os dois. A partir de então só 

podia ser o seu corpo como eixo, exposto e fotografado, não como manequim nem 

como representação visível, mas como experiência e agente. Portanto, que não se 

procura exibir a si como sujeito, mas essa experiência.  

Em consonância, seguiram-se os exercícios da linha objecto (crina), que dominariam o 

ano de 1970, executando um apelo para cá do plano (como uma espécie de inversão de 

Fontana). A dimensão conceptual e projectual do desenho torna-o físico (real) e 

performativo. A crina vai apelar e relacionar-se com a auto-representação da pintora a 

desenhar. O desenho-crina pede o gesto da artista e finta-o. É conhecido o fascínio de 

Helena Almeida por Fontana (1889-1968)27, mas o que em Fontana é a realização de 

uma impossibilidade que é atravessar a tela-suporte, perfurar a imagem, ferindo-a na sua 

autonomia e limite de campo visual, para a obrigar a relacionar-se com o espaço real, 

em Helena Almeida é impossibilidade de atravessar a tela, de lá para cá (questão que 

atravessa as linhas-crina e as manchas colocadas para cá da representação), enquanto 

impossibilidade de sair da imagem. Se Fontana revelava o limite ultrapassável do 

suporte físico vencendo do exterior a imagem e tornando-a objecto, Helena Almeida 

revelava o limite inultrapassável da imagem a partir do interior desta. Fontana deixava 

na imagem a marca do rompimento do suporte pela sua acção, enquanto Helena 

Almeida deixava-se representada no esforço irrisório da sua acção como conteúdo da 

imagem. 

Para este processo, o acto criativo passa a ser representado fotograficamente e tornado 

imagem. A pintora fotografa-se a pintar uma mancha pictórica que ela própria coloca 

posteriormente, encurralando-se a si mesma entre o gesto exterior e a imagem interior, 

                                                 
26 Helena Almeida, conversa com Maria do Corral, in catálogo da exposição: Helena Almeida, Santiago 

de Compostela, Centro Galego de Arte Contemporánea, 14 Janeiro a 19 Março 2000; Badajoz: Museo 
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 5 Maio a 30 Junho 2000, pp.18-20.  

27 «É como se qualquer coisa se tivesse aberto à minha frente». Helena Almeida, cit. in Delfim Sardo, 
“Pés no chão, cabeça no céu” in catálogo da exposição: Helena Almeida. Pés no chão, cabeça no céu / 

Feet on the ground, head in the sky, Lisboa: Centro Cultuiral de Belém, 19 Março a 16 Maio 2004 , 
p.19. 
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denunciando limites tanto ao esforço e lugar desse gesto como ao lugar da imagem. 

Paralelamente desenrolou-se a exploração da mancha (azul ou vermelha), colocada 

sobre a imagem e integrada na sua representação, tornando-se parte de uma narrativa 

sem deixar de ter autonomia ou de ser abstracta (Pintura Habitada, 1975). É a própria 

acção da pintura que fica enjaulada dentro da imagem, como um rato de laboratório, 

sobre a qual a própria pode agir, experimentar e problematizar. As séries Pintura 

Habitada ou, a outro nível, Desenho habitado e Tela Habitada, invertem o lugar do 

artista plástico no plano da representação. Se no sistema tradicional de representação o 

acto de pintar revelava uma espacialidade ilusória que se afastava e protegia do gesto do 

artista plástica, tornando-o imediatamente diferido ao olhar, agora Helena Almeida 

aprisionava-se a si própria como pintora no interior da imagem. Ai procurava aniquilar 

o reenvio da ilusão para se deixar, enquanto pintora fotografada, com os seus gestos 

suspensos nessa fixidez da imagem. A mancha fornecida à pintora pintada ou que esta 

simula pintar de dentro o que só pode ser feito de fora e sobre o plano da imagem, 

denuncia a impossibilidade de um retorno da imagem que o registo fotográfico ainda 

suporia.  

O corpo da pintora deixa de ser o que age do exterior do suporte deixando neste as 

marcas criativas da sua acção (como autora exterior e criadora da imagem), relação 

tornada invisível para além dos seus efeitos sobre esse mesmo suporte. Helena Almeida 

colocava-se no interior da imagem, numa auto-representação (o seu corpo não tem 

personagem ou nada interpreta para além dessa presença da pintora) que provoca o 

plano da imagem em sentido contrário ou inverso, obrigando-a a encenar a sua própria 

presença nessa imagem. A auto-representação procura sobretudo essa espécie de auto-

reflexidade do plano da imagem. 

Desta fase que iria marcar um percurso cuja importância excede a nossa investigação, 

deixemos apenas uma reflexão sobre uma obra marcante: Tela Habitada de 1976, série 

de 16 fotografias a preto e branco, coladas em 4 filas de 4 sobre contraplacado, em que 

se desenvolve uma sequência com uma figura (a própria Helena Almeida) por detrás da 

tela vista à transparência. A fotografia da figura e da tela, permitindo representar o 

corpo e o suporte-tela, ambos elementos de trabalho da pintora, é o meio técnico para 

uma reflexão sobre os limites da imagem e da representação, numa sequência que 

encena uma relação entre ambos os elementos representados. Na primeira imagem 

temos a tela vazia, em que a grade resolve a visibilidade desse suporte visto como tela-

objecto: a tela representada procura confundir-se com o plano da imagem observada. Na 



 621

segunda surge a imagem da pintora vista à transparência, por detrás do véu da tela (e da 

grade). Segue-se uma aproximação gradual, em várias fotografias, até ao contacto com a 

tela, provocando zonas de sombra, com gradual acentuação da pressão do corpo sobre a 

tela, revelada por diferentes intensidades de luz, até ao seu rompimento, através da qual 

partes do corpo (cabeça e mão direita) atravessam a tela para se apresentarem uma 

maior nitidez. Na antepenúltima imagem a figura do corpo desaparece, deixando a tela 

com duas perfurações, correspondentes às zonas das partes do corpo que trespassaram a 

tela, no que podia ser uma citação de Fontana. Na penúltima imagem a figura do corpo 

da pintora reaparece, agora do lado de cá da trave do suporte da superfície (tela) 

representada, que se apresenta detrás da figura, mas esta mantém o véu de tela sobre si, 

como se houvesse sempre uma camada última inultrapassável. A última imagem retoma 

a primeira, numa articulação algo enigmática com as duas anteriores, em que a figura 

desaparece e reaparece. Esta sequência narrativa da travessia da tela fecha-se num ciclo 

impossível. Não se pode estar representado estando fora da imagem, ou melhor, não se 

pode estar na imagem sem estar encurralado nela. A vitória da figura representada, 

sobre a imagem, implica a sua desaparição. Estar dentro ou fora da imagem assume uma 

radicalidade de mútua exclusão, não se podendo estar nunca no próprio momento que as 

separa. Essa impossibilidade, que o seu destacado percurso tem explorado, é a 

silenciosa angústia da obra de Helena Almeida. 

 

Por seu lado, Ana Vieira (n.1940) começou a apresentar-se em colectivas em meados da 

década de 60 (Salão Estímulo na SNBA em 1965 ou Exposição de Maio e Exposição de 

Novembro em 1966) 

Na primeira exposição individual, em 1968, apresentou contornos de figuras humanas 

em acção, num interesse pela silhueta como ruptura abertura, como se a passagem fosse 

rompimento do suporte. A figura é o que abre ao fundo, inversão da lógica das relações 

figura/fundo. A figura abre o espaço do vazio, da retirada. Relativamente aos contornos-

sombra de Lourdes Castro, com quem se assemelha28, traduz outra violência tanto à 

passagem, feita precipitação, como à ausência. O que em Lourdes se puxava para o 

desenho que delimita, em Ana Vieira a atenção vai para o meio que se preenche com o 

fundo perante a abertura. Olhar a figura torna-se espreitar o espaço de fundo. O limite 

                                                 
28 Esta proximidade levou a que a crítica cedo se confrontasse com uma inevitável relação de Ana Vieira 

com Lourdes Castro. Cf. Fernando Pernes, “Em foco. Arte. Balanço da temporada”, in Flama, Lisboa, 
nº1069, 30 Agosto 1968, pp.6-7. 
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da figura torna-se um enquadramento do fundo. Em vez da figura se dar no primeiro 

plano onde o olhar se estabiliza, revela-se o que se abre e afunda ao olhar.  

 

A importância maior do trabalho de Ana Vieira, com implicações que se estendem para 

além da nossa investigação, seria lançada em Sala de Jantar (apresentada em 1971 

numa exposição individual na galeria Quadrante). Esta obra encerra um espaço sobre si 

próprio através de paredes transparentes de nylon, criando assim um ambiente 

perceptível mas não habitável para o observador, uma topologia tridimensional de um 

espaço coisificado de presenças objectuais e iconográficas, apelando assim à nossa 

percepção. A escala real dos objectos, reais ou representados, nas paredes transparentes 

situam perante o observador um espaço quotidiano desabitado. Da habitação potencial 

está apenas a presença dos objectos com as suas disposições de funcionalidade e de sons 

gravados como resíduos de presenças ausentes ou de vivências desabitadas. O espaço 

parece congelado no tempo (quase um paralelepípedo de espaço que as paredes 

transparentes de nylon conservam). Muros de nylon transparente, que separam o corpo 

mas não a visibilidade, favorecem essa transparência perceptiva em paradoxo com a 

impenetrabilidade corporal.  

Ana Vieira, Ambiente (Sala de Jantar), 1972, estrutura metálica, rede de nylon, tinta acrílica, mesa, 
pratos, copos, garfos, facas, foco de luz incidente e cassete, 250x300x300 (exterior), 250x100x300 

(interior), 1971, col. FCG-CAMJAP  
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Opacidades e transparências criam uma relação de separações físicas que o olhar 

atravessa. As opacidades a esse olhar não servem de obstáculos corporais, criando um 

sistema espacial que vive dessa relação das coisas como percepção corporal 

fenomenológica (na linha de Merleau-Ponty) mas como um ambiente fechado sobre si e 

protegido à nossa penetração. O espaço perceptivo é apresentado na sua constituição, 

como espaço de facto ocupado (como vazio), mas perante o qual somos colocados numa 

exterioridade corporal que o atravessa visualmente. Os espaços-ambiente de Ana Vieira 

fecham-se intencionalmente, protegendo-se da nossa intervenção, para apenas se 

deixarem atravessar pelo nosso olhar, como se este fosse um fantasma (voyeur-

fantasma) que os atravessa sem lhes pertencer. A percepção capta aquele espaço 

fechado sobre si no espaço global, atravessando-o como acto de não captação, como se 

a ausência de opacidade das separações do espaço fosse a própria impossibilidade de o 

possuir. Está lá sempre o outro lado, onde se pode encontrar um outro observador, 

tornado alheio como nós à irredutibilidade daquele espaço-ambiente a qualquer pertença 

ou posse perceptiva. Mas esse espaço que está ali como espacialidade, impede a nossa 

integração corporal, criando um paralelismo temporal, como um espaço ao mesmo 

tempo ausente e distante, como se uma virtualidade o protegesse da sua posse total. O 

tempo desse espaço não coincide com o da percepção. A visibilidade do estar ali (ou 

seja, além) do espaço provoca um estar lá da sua posse. Portanto, um espaço percebido 

mas não vivido; que se isola da sua posse total fenomenológica. Na continuidade 

espacial da percepção funda-se uma descontinuidade temporal de relação.  

Aqueles objectos poderiam ser kitsch se manuseados: assim protegidos, eles anulam-se 

dessa diferenciação simbólica que é também do uso (social). A impossibilidade do uso 

provoca uma fantasmagoria objectual. Espaços sem tecto, sem uso, sem tempo e 

silenciosos, numa cenografia sem actores ou cenografia para fantasmas. As histórias que 

neles acontecem estão em inevitável elipse, numa narrativa colocada eternamente em 

diferido pela não pertença perante o nosso olhar que atravessa aquele espaço-ambiente 

sem o dominar nem o habitar. Um espaço transparente ao olhar mas opaco à 

corporalidade. O nosso olhar atravessa o espaço para apenas verificar que não lhe 

pertence.  

Devido à sua comunicação com o espaço do observador é possível confrontar a sua obra 

com a de Pistoletto. Pistoletto devolve a imagem do espaço do observador, tornando 

este um reflexo do mesmo espaço que pertence ao tempo do observador e do seu olhar. 

O não alcance do espaço da imagem coincide (e exige) com o olhar do observador. Em 
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Ana Vieira o espaço é simultaneamente tão real como outro, mas oferece-se tanto numa 

continuidade como numa interrupção com o espaço do observador, em que a 

transparência ao olhar do observador não coincide com o seu estar. Ana Vieira coloca o 

observador perante imagens no espaço (e não o espaço na imagem da pintura na 

tradição ocidental), através de jogos de ilusão da visibilidade que constituem essas 

imagens como resultado de um olhar no espaço. É um espaço contínuo ao do 

observador, mas simultaneamente deste separado adquirindo uma aura de distanciação. 

Já não é o objecto de arte com aura (de novo segundo as teses de Walter Benjamin) 

como algo autêntico e único, mas o próprio espaço com aura que se protege com muros 

transparentes, como algo único: tal como o objecto único e irreprodutível de que falou 

Walter Benjamin, o espaço fechado é só aquele ali, por isso também protegido da 

reprodutibilidade; mas diversamente deste não aceita ser modelo, protegendo-se 

também da cópia. Anos mais tarde, em 2004, Ana Vieira transportava este esforço de 

insondabilidade para um espaço real intervindo em casas desabitadas (Rua Ivens em 

Lisboa e Rua Nossa Senhora de Fátima no Porto). Para tal, colocou o observador, 

enquanto corpo, a ter que percorrer e espreitar entre portas semi-abertas, gretas, cortinas 

ou orifícios, espaços reais de inacessibilidade, como se tais espaços impusessem ao 

corpo observador a densidade da sua anterior memória de habitabilidade.  

Em 1973 realizou uma série de mesas-paisagens, mesas que confrontam a sua 

disposição funcional e quotidiana com momentos de desalinho que se transformam em 

pequenas cenografias. O acidente no quotidiano, em que a dobra se torna onda ou 

montanha, abre e dispõe o imaginário pedindo outra escala ao olhar. Se o corpo procura 

dialogar com a mesa, uma dimensão miniaturista desvia-o para o imaginário.  

Desde finais de 1972, e dominante em 1974, Ana Vieira desenvolveu um jogo de 

cortinas e de caixas-gaiola, remetendo o seu trabalho da Sala de Jantar para uma lógica 

tradicional do posicionamento do observador perante uma pintura como janela. A 

cortina é explorada como plano de separação e de ligação, onde o olhar passa para o 

corpo ser recusado. A cortina faz de ecrã, porque o que está para lá e se vê através dela 

torna-se sua parte. O que está para lá só é visível como fantasma de uma presença que é 

aquela permitida pela cortina. Esta cortina-rede, que se refere a uma instância, como que 

nem vestida nem despida, ou nem vista nem invisível, faz com que o quotidiano visto 

através de si se distancie e estranhe. Através dela o que é realidade concreta adquire a 

aparência de vulto, de vislumbre físico ou de mera imagem. Através dela, as naturezas-

mortas de objectos reais tornam-se distantes e irreais como se tivessem tão intocáveis 
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como numa pintura. Detrás da cortina o espaço é intocável e silencioso. Separando-nos 

de objectos e seres, tornados figuras como num teatro de sombras, a cortina é explorada 

como metáfora albertiana do quadro janela. A crítica aponta a teatralidade desse 

trabalho do «entre»29. Afinal, tratam-se de objectos quotidianos colocados num espaço-

tempo «entre» que é o da arte.  

 

 

«Pintar é agora fingir a raiva pela banalidade enfática dos meios (…)» 

 (Rocha de Sousa, 1991) 

 

Após regressar em 1963 da Guerra Colonial, Rocha de Sousa surgia no panorama das 

artes plásticas quase que numa simultânea actividade de artista plástico, de crítico de 

arte e de pedagogo. Este seria um cruzamento das suas actividades que, consciente ou 

inconscientemente, se moviam e interferiam entre si, directa ou infra-estruturalmente.  

Em meados da década de 1960 apresentava-se nas exposições de Grupo i e ii, com Gil 

Teixeira Lopes, Hilário (n.1932) e Helder Baptista (n.1936). Desde cedo, a pintura de 

Rocha de Sousa revelou um desejo de apropriação iconográfica, num sentido do 

fragmento e da dispersão, com algum barroquismo e expressionismo; ou a «memória do 

expressionismo no âmbito de uma nova figuração»30. São visíveis algumas 

proximidades com o trabalho de Paula Rego, visto que, em ambos, uma espécie de ânsia 

de captação de imagens do real conduzia o movimento de dispersão compositiva. 

Porém, se Paula Rego dispersava a figuração e despedaçava-a nesse movimento, Rocha 

de Sousa optava por estruturas mais concentradas. Ao contrário de Paula Rego, estava 

presente uma preocupação consciente de composição e estrutura, uma espécie de 

ordenação do caos formal de fragmentação e acumulação. Esta tensão entre expressão e 

organização, como entre figuração e abstracção, revelava heranças de Luís Dourdil com 

quem Rocha de Sousa apresentaria regulares afinidades e simpatias no âmbito da 

pintura31. Apenas o interesse de Rocha de Sousa em recolher e manipular iconografias 

pré-existentes, e menos em criar a sua própria representação, o afastava do sentido 

intimista da representação de Dourdil, mais tradicional e ligado a um referencial. Rocha 

                                                 
29 Cf. Sallete Tavares, “Ana Vieira”, in Artes Plásticas, Porto, nº3, Fevereiro 1974, pp.12-14 
30 Catálogo da exposição: Rocha de Sousa. Pintura. Colagem. Desenho. Vídeo, Almada: Galeria 

Municipal de Arte, 1990, p.47. 
31 Rocha de Sousa afirmou-o várias vezes nos artigos e livros que escreveu sobre Dourdil; cf. antologia de 

textos in catálogo da exposição: Luís Dourdil. Exposição de Pintura e Desenho, Lisboa: Palácio 
Galveias, 6 Abril a 17 Junho 2001. Na exposição AICA-SNBA/74, enquanto crítico de arte, assumia a 
escolha única de Luís Dourdil. 
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de Sousa desviava-se de Dourdil porque, menos interessado em representar o real, 

assumia outras escolhas na acção da recolha e colagem. Dourdil compunha no gesto de 

representar, enquanto Rocha de Sousa compunha no acto de colocar e de integrar. Mas 

seria esta afinidade que manteria um sentido plástico na produção de Rocha de Sousa, 

distanciando-a das atitudes da pop art anglo-saxónica, como de seguida avaliaremos.  

O trabalho seguinte iria desenvolver-se, sobretudo, através da importância do desenho 

enquanto meio de reflexão formal e compositiva, num sentido de economia e 

regramento desta acumulação em função de uma maior eficácia comunicativa. Também 

aqui, uma mesma «reflexão estruturante e gestual» que Rocha de Sousa reconheceria 

em Dourdil, servia também para si32. 

O desenho, que iria predominar na segunda metade dos anos 60, revelou-se uma 

produção importante para uma depuração do espaço, abrindo um jogo maior com o 

vazio e atenuando o barroquismo anterior. Na exposição de desenho que exibia em 

Luanda no ano de 1968, o desenho fornecia mais grafismo às formas ao descobrir o 

vazio que a finura da linha deixava em cada um dos lados da sua passagem. Mas o 

processo depurador acentuava-se em nova exposição dedicada ao desenho apresentado 

no ano seguinte na Galeria Quadrante. Nestes trabalhos explorou o trabalho com os 

vazios, corrigindo a tendência ao cheio das suas anteriores composições pictóricas. A 

polaridade entre branco e preto, como uma relação entre positivo e negativo, 

laconicamente intermediadas com zonas de grafismo textural (ou texturas desenhadas), 

move-se nesse jogo com o vazio justificado em qualquer dessas polaridades. Uma 

subdivisão segundo eixos ortogonais espartilha os pesos e tensões do campo visual, 

multiplicando as relações com os elementos formais. Nas várias exposições que realizou 

ao longo da segunda metade da década, Rocha de Sousa foi reduzindo e arrumando a 

profusão de elementos. Deste modo, um barroquismo com método, encontrado no 

desdobramento processual da forma, da colagem e do fragmento, reencontrava rigor 

onde este se parecia perder.  

Numa exposição de 1969 na SNBA dominava o exercício da colagem, facilitando a 

exploração de fragmentação e da repetição – que já estava no barroquismo anterior mas 

que agora se compunha e elaborava com o vazio, com maior sentido gráfico (derivado 

dos desenhos). Um sentido de composição passava a controlar a colagem, ora a 

integrando ora a excluindo. A colagem não se decidia de fora, mas de dentro do campo 

                                                 
32 Rocha de Sousa, Dourdil, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984, p.43. 
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visual. Daí estar sempre presente não tanto o instinto e acaso, mas o acto da escolha e da 

opção, uma decisão sempre actuante. A colagem interessava-lhe mais como iconografia 

e figura, agindo compositiva e semanticamente no campo visual, e menos como matéria 

(se compararmos com pesquisas análogas de Sá Nogueira, Paula Rego ou Maria Velez).  

O elemento iconográfico recolhido, aparentemente na lógica dada e pop, porque era 

preexistente no mundo real e na cultura de massas, seria depois manipulado, 

fragmentado, invertido, tornado mancha de diferentes texturas gráficas, etc. Mas, ao 

contrário de Warhol que explorou a repetição do mesmo, Rocha de Sousa parecia querer 

ultrapassar e romper o mesmo, multiplicando-o em soluções visuais e compositivas, em 

desdobradas reutilizações. Se Warhol repetia anulando o problema da composição, 

Rocha de Sousa repetia para explorar o sentido de composição. Daí ser possível uma 

figura valer para várias imagens diferentes, onde a repetição actua produzindo 

composições plásticas sempre diferentes. Por isso, as imagens prévias da cultura de 

massas deixam de o ser após tais operações. Há uma dimensão formal e plástica que 

absorve essa primeira apropriação, recusando-se a servi-la fria como o fazia Andy 

Warhol. A nova-figuração de Rocha de Sousa colocava-se assim nos antípodas do 

superficialismo cínico de Andy Warhol. Se as suas apropriações procuravam já 

iconografias actuantes, e não as passivas de Warhol, era sobretudo a acção plástica que 

procurava manipular o ícone para lhe reencontrar uma re-ligação ao real na própria 

recusa da sua alienação pelo exercício da sua manipulação e reutilização. Por outro 

lado, na sua pintura «confrontam-se dois tipos de representação: a das imagens 

correntes nos meios de comunicação de massas e a da realidade», numa «atenção 

simultânea às imagens de segundo e primeiro graus»33 em contraste e num esforço de 

recuperar uma dimensão crítica com densidade e responsabilidade perante o real. 

Se a pop art de Warhol se alienava da interpretação, Rocha de Sousa procurava a 

interpretação contra a alienação. Com menos ironia e mais preocupado com um 

posicionamento perante as iconografias recolhidas, Rocha de Sousa parecia levar mais a 

sério a arte e o real que Andy Warhol. Os seus ícones, mesmo quando próximos da Pop 

Art, integravam-se numa estratégia anti-pop, onde se pressentiam resíduos éticos neo-

realistas e com maiores afinidades com a figuração narrativa francesa. E poderíamos 

mesmo diferenciar a sua postura de Júlio Pomar. Se este procurou superar o neo-

realismo sem lhe ofender a memória, que era a sua, Rocha de Sousa procurou reavaliar 

                                                 
33 Cf. Rui Mário Gonçalves, Pintura e escultura em Portugal — 1940-1980, Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, p.111. 
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o neo-realismo, fornecendo-lhe uma nova dimensão entre a actualidade estética, 

iconográfica e também pedagógica. As suas aproximações (algo ilusórias) à pop art 

justificam-se no esforço de resgatar essa actualidade. Se as iconografias recolhidas por 

Rocha de Sousa são próximas à pop art, são-no por necessidades de confronto e 

resistência crítica.  

Para Rocha de Sousa, a questão era como preservar uma força de contestação no seio da 

sociedade neo-capitalista, sabendo que se tem que actuar no interior de novos códigos e 

dinâmicas; ou seja, como encontrar novos rostos para uma pintura de contestação. Se já 

não se podia chamar de neo-realista, tratava-se de encontrar uma posição moral sem 

impor a violência de uma moral prévia tal como havia no neo-realismo. Havia um 

sentido de pedagogia artística que, enquanto professor da Faculdade de Belas Artes lhe 

interessou (e bastante, como apontaremos), que o envolvia na construção do quadro. A 

questão para Rocha de Sousa era que a construção do quadro, confundida numa espécie 

de dupla pedagogia (uma estética e académica, antes e na génese da forma; outra 

política, depois e nas intenções da forma), devia procurar tanto a sua posição estética 

como moral num simultâneo e mesmo processo. Não havia por isso qualquer querela 

interna entre forma e conteúdo, porque nenhum se antecipa ao outro, visto ambos 

procurarem encontrar-se na mesma praxis artística.  

Rocha de Sousa é um dos esforços de concepção de uma pintura crítica, tal como, de 

modo diferente, fizeram Batarda Fernandes, Henrique Manuel ou ainda Sá Nogueira. 

Mas, por exemplo, se Batarda dissolvia qualquer posição moral no próprio excesso de 

denúncia, Rocha de Sousa como que a encontrava no processo de construção e, por 

vezes, depuração da pintura, como modo de evitar a entropia desse posicionamento. O 

excesso caricatural de Batarda tornava-se inverso ao de Rocha de Sousa, tanto por se 

tornar amoral como aestético. Há uma simplificação por nivelamento e um sentido de 

composição a funcionar em Rocha de Sousa (mesmo no interior das tendências neo-

expressionistas, na referida linha derivada de Dourdil) que se liga à construção da 

pintura ou do desenho, controlando os excessos e retraindo o sentido caricatural. Rocha 

de Sousa também não apresenta os modos mal comportados e obscenos de Henrique 

Manuel (que também abordaremos), desejando ainda manter uma dimensão estética e 

moral. Contudo, para Rocha de Sousa a procura de uma posição moral não era o 

encontro de uma notação ideológica clara. A tendência preservava-se, mas ela está tão 

clara como o sentido estético, tão intencional como com a precisão que uma dimensão 

estética pode preservar. Daí a cumplicidade destas duas dimensões (estética e moral), 
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como lugar mais de construção e de transformação que de estabilização e fixação. O 

juízo moral é tão difícil como o estético. A dupla pedagogia não actua por imposição, 

mas por desejo de transformação – de modo que os mútuos graus de exigência não 

sejam de obrigação nem de oposição, evitando-se que um esteja ao serviço do outro.  

Toda esta assumida diligência para as «modificações do real»34 (e de recusa da 

distanciação cínica, neo-dandy e «flanêur» de um Andy Warhol) fez de Rocha de Sousa 

uma escolha adequada para as colectivas Nova Ilustração, Nova Intervenção (EXPO-

AICA-SNBA 74, 1974), comissariada por Rui Mário Gonçalves (que procurava 

continuidades à exposição Novas Iconologias de 1967)35, e Figurações, Intervenções, 

comissariada por de Egídio Álvaro (SNBA, Maio 1980). O esforço dos críticos em 

afirmarem linhas figurativas populares que se opusessem à massificação fria da pop art 

anglo-saxónica, e onde fosse possível apreender uma dimensão crítica e resistente, 

ajustava o referido esforço de Rocha de Sousa.  

No âmbito das novas-figurações internacionais, a pintura de Rocha de Sousa teria 

maiores afinidades ou com a figuração crítica francesa ou com o espanhol Equipo 

Crónica. O próprio Rocha de Sousa escreveria uma introdução à primeira apresentação 

do Equipo Crónica em Portugal, elogiando «uma reflexão contemporânea que apela ao 

esforço participativo e ao incremento de uma cultura não alienante». E lançava aos 

artistas portugueses a falta «ainda presente» para que emergissem «do individualismo 

míope e entendessem a grande força de solidariedade das suas múltiplas solidões»36. 

Tratava-se, em oposição à globalização massificadora da pop art, de ir encontro de uma 

consciência sociológica. 

A década de 1970 começava com três exposições de Rocha de Sousa na Galeria Judite 

Dacruz cuja continuidade coroava as pesquisas operadas desde metade da década 

anterior, entre pintura, desenho e colagem. A primeira, de 1971, experimentava o spray 

em sobreposições que subtraiam as figuras do seu reconhecimento. A segunda, de 1972, 

centrava-se na série de pintura As Personagens Ilustradas, confrontando a noção de 

individualidade enquanto ícone social e público no âmbito da cultura de massas. Como 

manequins indecisos entre o grafismo e a mancha, insistiam na alienação da sociedade 

de consumo. No catálogo reconhecia-se efectuar uma recolha de «documentos 

                                                 
34 In catálogo da exposição: Rocha de Sousa. Pintura. Colagem. Desenho. Vídeo, Almada: Galeria 

Municipal de Arte, 1990. 
35 Cf. Rui Mário Gonçalves, Vontade de Mudança. Cinco décadas de artes plásticas, Lisboa: Editorial 

Caminho, 2004, pp.76-77 
36 Rocha de Sousa, “Sobre Equipo Crónica”, in catálogo da exposição: Equipo Crónica, Lisboa: 
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Rocha de Sousa, Astronautas em Queda (série Astronautas – Ficção), 1966,  
óleo sobre tela com colagens, 91x115 cm, col. do pintor 

 

fotográficos actuais»37, como ready-made iconográfico38, para os reproduzir em 

alterações que pareciam provocar o insólito e testar a sobrevivência do ícone. Desta 

exposição, a crítica falaria de uma «politização da arte», aproximando riscos análogos 

aos do neo-realismo39.  

         

 

 

Em 1973 apresentava têmperas sobre cartão (realizadas no ano anterior) que 

exploravam o vazio, o fragmento, a acumulação ou a composição, num esforço não de 

encontrar uma cultura do espectáculo, mas resíduos e revisitações neo-realistas 

comprometidos no âmbito neo-figurativo (manifesto em títulos como Manifesto, 

Histórias de Guerra ou História Trágico-Marítima), invertendo assim a direcção da 

mitografia da alienação por ausência da cultura de massas que a exposição anterior 

explorara. Rocha de Sousa cultivava uma dimensão social crítica num ambiente pop. 

Recusando a frieza da disposição da recolha para a manipular plástica e criticamente, 

distendia-se num jogo entre o comum social e o privado e íntimo. Nele «a pesquisa do 

                                                                                                                                               
Fundação Calouste Gulbenkian, Julho 1977. 

37 No catálogo da exposição de Dezembro 1972 aparecia o aviso: «A série de “ilustrações” desta 
exposição inclui algumas montagens com base em documentos fotográficos actuais». Cf. catálogo da 
exposição Rocha de Sousa, Lisboa: Galeria Judite Dacruz, 14 Dezembro 1972 a 6 Janeiro 1973. 

38 Fernando Pernes; “Artes plásticas. A vocação democrática da Arte contemporânea”, in Vida Mundial, 
Lisboa, nº1708, 3 Março 1972, pp.44-46 

39 Cf. Francisco Bronze; “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº7, Abril 1972, pp.52-55. 
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real não pode entender-se separada dos meios plásticos»40. A própria colagem, sendo 

mais simulada que real, sendo mais um processo de compor do que de executar, surgia 

num artifício que se adequava a uma estética cartazista ou do poster. Há um interesse 

pelos conteúdos, pelo que as imagens não são recolhidos friamente como ícones-ready-

made, mas como iconografias de dimensão social que se enredam nos elementos 

plásticos como expressão individual. Se o mundo lhe fornecia iconografias e imagens 

para recolher, o atelier era um laboratório de confronto e ordenação. Os títulos Histórias 

de Guerra ou História Trágico-Marítima colocavam em jogo a memória da Guerra 

Colonial Portuguesa, que pessoalmente conhecera e cujas memórias publicaria, com um 

gesto crítico e de memória41. Estas pinturas colocavam-se assim e respectivamente em 

paralelo com O Soldado Ferido de Menéres ou o D. Sebastião de Cutileiro (que adiante 

analisaremos), como apontamentos críticos nas artes plásticas do ano de 1973.  

No seio do mesmo imaginário da cultura de massas, Rocha de Sousa evitava a frieza 

que a pop art tinha, explorando antes um potencial de conteúdo crítico e social, ao 

mesmo tempo que as integrava num esforço de construção e composição do campo 

visual que procurava manter, em moldes novos (e aplicando princípios da Psicologia da 

Gestalt, sobretudo Arnheim) que mantivessem a dignidade de uma téckne artística, um 

saber manifesto na construção da imagem. Estas mesmas razões levaram-no a «acusar 

certa intenção didáctica»42 ou «poético-pedagógico» que o próprio assumiu explorar43. 

Tratava-se de aliar o esforço de um fazer à ética de um dizer, confrontadas ambas no 

seio da cultura industrial que entropiava ambas. Com esclarecimento, escreveria mais 

tarde o próprio pintor: «Suspenso da memória e da revolta contra os desastres 

principais, a minha passagem pela oficina é um acto extremamente doloroso: porque, ao 

manipular as matérias e podendo escolher o brilho aleatório do seu espectáculo 

                                                 
40 Francisco Bronze, in catálogo da exposição: Rocha de Sousa, Lisboa: Galeria Quadrante, Janeiro 1969. 
41 Rocha de Sousa esteve na Guerra Colonial Portuguesa nos primeiros anos da mesma, entre 1961 e 

1963, acompanhado e uma máquina de escrever portátil com a qual escreveria crónicas (e cartas) 
editadas em 1999. Cf. Rocha de Sousa, Angola 61, uma crónica de Guerra, Lisboa: Contexto Editora, 
1998. Para fprtuna crítica, cf. Maria Leonor Nunes; “Rocha de Sousa. O pintor que foi à Guerra”, in 
Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 2 Junho 1999, pp.8-9. As cicatrizes e memórias da Guerra 
Colonial, as marcas pré e pós 25 de Abril, misturavam-se com reflexões sobre arte num quotidiano de 
encontros amorosos e eróticos no ensaio-romance: Os Passos Encobertos, Porto: Figueirinhas, 1986. 
Escrito em 1962 em Angola, com a sua máquina de escrever portátil, registe-se a peça de teatro com o 
título Amnésia, sobre um pintor (Leo) que perde quase totalmente a memória, tornando inútil o seu 
gesto de pintor e a relação com a sua companheira (Sara), processo que o aliena até à loucura: «Nada. 
Faço gesto e nada (pausa). As tintas são esta pasta que apetece comer. Nada». Rocha de Sousa, 
Amnésia. Teatro, Lisboa: Edição de E. Fernandes de Matos, s.d. 

42 Fernando Pernes; “Artes plásticas. Jovens artistas no «ano Vieira da Silva»”, in Vida Mundial, Lisboa, 
nº1622, 10 Julho 1970, pp.62-63. 

43 Rocha de Sousa, in catálogo da exposição: Rocha de Sousa, Lisboa: Galeria 111, s.d. [1999?] 
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descontinuado, fico preso à ética do dizer, à indignação desesperada logo a reflectir-se 

nos materiais produzidos, metáforas e alegorias, ilustrações indesejadas pelos modos da 

moda, conteúdos intertextuais num campo inicial (deserto) hoje tão pouco propício a 

esse esforço, à necessidade do discurso e do convívio com o processo técnico-

expressivo de outras linguagens»44. Ou ainda: «Se afirmo a função social para a arte – 

mesmo obliquamente, naquele jogo que a faz integrar-se e começa logo a asfixiá-la – é 

porque penso que a natureza de um tal processo ultrapassa, sem o negar, o puro apelo 

estético»45. Recapitulando, trata-se de reconciliar a expressão estética do material com a 

expressão solitária do fazer lançadas numa responsabilidade ética e pública do dizer.  

Daí os seus esforços entre manter uma atitude de resistência e crítica ideológica, ou de 

renovação de princípios neo-realistas, no interior da emergência em Portugal da cultura 

de massas, portanto de referências pop; como também, a outro nível, de manter uma 

dimensão individualista e personalizada no âmbito de uma expressão plástica de 

carácter pedagógico – e, como adiantámos, em Rocha de Sousa a noção de pedagogia 

acabaria por adquirir dois sentidos, um de carácter público, relativo ao papel social da 

arte, outro de carácter individual e subjectivo, acerca da formação artística do pintor, 

relativo à sua acção docente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Consideramos ser 

esta encruzilhada da ética com a estética que impulsionou Rocha de Sousa para a 

pluralidade de facetas, sempre no âmbito das artes ou, como diria o próprio, para essa 

necessidade de «ser vários sem o recurso metafórico a heterónimos»46. 

Nesta pluralidade viu-se envolvido em reformas pedagógicas na Faculdade de Belas 

Artes (sobretudo entre 1974-1979), extensivas às contribuições para o Ensino à 

distância da Universidade Aberta, para além da continuidade da actividade de crítico e 

ensaísta de temas de arte, o que atenuava uma actuante presença expositiva entre os 

anos 60 e 70, passando a uma menor produção e só participando em colectivas (em 

acerto com um tempo português pós-revolucionário em que culturalmente se desejavam 

as exposições colectivas) para só ter nova apresentação individual em 1982. Nesse 

retorno dos anos 80, a recolha e relação com o real cruzava-se com uma ampliação dos 

médiuns, que se estendiam sobretudo à fotografia, ao cinema, ao vídeo e ao computador 

em esforço ético e estético de integração multimédia.  

                                                 
44 Rocha de Sousa, in catálogo da exposição na Galeria Quadrado Azul (Porto), 1991; cit. In Hugo 

Ferrão; “Rocha de Sousa. Ser sem heterónimos”, in Arte Teoria, Lisboa: Faculdade de Belas Artes, nº4, 
2003, p.93. 

45 Rocha de Sousa, Os Passos Encobertos, Porto: Figueirinhas, 1986, pp.33-34. 
46 Cit. in Hugo Ferrão, Op.cit., p.90. 
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Tais cruzamentos tinham-se apresentado polemicamente (embora sem grande querela) 

na exposição AICA-SNBA/72, onde se apresentava na autoridade do crítico Rocha de 

Sousa que escolhia a obra do pintor Rocha de Sousa, reivindicando «a sua condição de 

pintor, afirmando desse modo a coincidência possível das suas funções». A atitude não 

deixava de ser provocatória e interpelante à ética da prática crítica, questionando a 

inevitabilidade da parcialidade em qualquer acto crítico. Na exposição AICA-SNBA/74, 

Escolhia apenas um pintor português que admirava e que era a grande referência da sua 

própria produção: a pintura de Luís Dourdil, seu amigo e mestre. A parcialidade 

reassumia-se ao escolher outro pintor.  

No novo fôlego de início dos anos 80 surgiam obras mais iconográficas, como a série A 

Guerra inútil (1982), que tivera solitária pintura com o título Capitão com medalha 

apresentada na colectiva Figurações/Intervenções (1980), numa referência à já 

terminada Guerra Colonial que conhecera; ou as séries Mutilações e Retratos de 

Mutilados, onde o fragmento afirmava um neo-expressionismo de desconstrução e 

quase desaparição da figuração. Nesta sequência surgiriam ainda as séries Elogio do 

Detalhe (1986) ou Homenagem ao Homem Invisível (1988). Em 1989 intercalava 

retornos figurativos com uma nova série (a 3ª) de As Personagens Ilustradas. Estes anos 

80, tiveram em Rocha de Sousa um reavivar das suas manifestações neo-expressionistas 

de meados dos anos 60, agora ajustados aos exemplos internacionais de «regresso à 

pintura» dos anos 80 do que à nova-figuração dos anos 60. 

 

Com uma produção que começou a ser apresentada na década de 1960, Gil Teixeira 

Lopes (Gileto) (n.1936) tem desenvolvido um trabalho alargado nas artes plásticas, de 

produção e pedagogia, que ficaria sobretudo ligado à Gravura devido à criação em 1966 

do Centro Nacional de Calcografia e Gravura do Instituto de Alta Cultura em espaço 

anexo da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, como também da sua actividade de 

docência nesta instituição centrado nessa actividade, além de vários prémios de Gravura 

ao longo da sua carreira47. Tendo sido concebido com o intuito de efectuar cópias da 

                                                 
47 Dos vários prémios destacamos: Placa de Prata na «II Bienal de Florença», Itália (1970); II Prémio 

Nacional «Copérnico» em Cracóvia, Polónia (1971); Grande Prémio da «II Bienal Internacional de 
Seul», Coreia (1972); Prémio Especial na «I Bienal da Noruega» (1972); Medalha de Mérito na «IV 
Bienal de Cracóvia», Polónia (1972); Prémio de Aquisição na «XII Bienal de São Paulo, Brasil (1973); 
II Prémio da «III Bienal Internacional de Gravura», Noruega (1976); Prémio da «V Trienal / Intergrafik 
/ Berlim», República Democrática da Alemanha (1976); Prémio Nacional de Gravura (1977); Prémio 
Honorífico, Medalha de Ouro na «VII Bienal Internacional da Noruega» (1984); Graqnde Prémio da 
«IV Bienal internacional Listowel», Irlanda (1985); Grande Prémio da «VII Bienal Internacional da 
Noruega» (1986); Prémio de Gravura na «III Exposição da Fundação Calouste Gulbenkian» (1986); 
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Gravura Portuguesa antiga e, simultaneamente, desenvolver um núcleo de produção de 

gravura moderna, o Centro Nacional de Calcografia
48

 tornou-se um espaço de 

referência da formação, produção e experimentação no âmbito da gravura que convém a 

historiografia da arte portuguesa não esquecer sob a solenizada importância da 

Cooperativa Gravura. É exactamente na gravura, consideramos, que a produção de Gil 

Teixeira Lopes mais se aproximou de uma situação neo-figurativa.  

Nas suas explorações cruzadas da gravura para a pintura, Gil Teixeira Lopes interessou-

se pela mistura de técnicas numa aglutinação de colagem e citação, de gesto e matéria, 

em que resgates do mundo em moldes fotográficos se cruzam com representações no 

âmbito da representação e em que registos mediados pela máquina se cruzam com os 

individuais da actividade manual.  

Nos finais da década de 1960 foi sugestionado pela pesquisa e prazer das texturas que 

transportou de gravuras como Espaço Interior (1969), Janela Sobre a História (1969), 

In-Forma (1970) e A Chave de Gil (1970) ou técnicas mistas como na série Poligrafias 

(1966). Este texturalismo indiciava um fascínio pela pele da superfície, mas também da 

possibilidade de estruturar a composição com ela. O efeito táctil, sugerindo elementos 

minerais ou vegetalistas, explorava presenças denotativas em superfície como 

autoridade para uma expressão do visível. Este sentido textural e epidérmico da 

superfície experimentou-se também na pintura, onde tal textura se conjugava com 

extensões monocromáticas com predomínios de vermelhos. Era a textura que animava a 

cor (série Térreo ou Cidades de 1965), numa proximidade com o informalismo que à 

distância se entende como uma experimentação instigada pelo domínio da expressão 

oficinal e técnica.  

No início da década seguinte, as mãos, instrumento essencial do artista plástico invadia 

as composições, como se esse instrumento, visível pelo próprio durante a execução dos 

seus trabalhos fosse resgatado como parte deste, tornado ícone e adquirindo aí presenças 

conotativas e dimensão simbólica, sobretudo em gravuras como Homenagem a 

Copérnico (1970), Signo II (1971), Documentos da História I (1971) ou Signo IN 

(1971).  

                                                                                                                                               
entre outros. Para lista mais alargada, cf. catálogo da exposição: Opus. Gil Teixeira Lopes, Lisboa: 
Palácio Galveias, Edição Montepio Geral, 2002, pp.278-279. 

48 A Gravura tinha sido iniciada na Faculdade de Belas Artes por Conceição Ferreira em 1960, centrada 
apenas no linóleo. Gil Teixeira Lopes tornou-se assistente no ano seguinte. Em 1966, segundo proposta 
de Joaquim Correia, iniciava o período de instalação do Centro Nacional de Calcografia e Gravura, 
num anexo à Faculdade. Num esforço de contactos internacionais, desenvolve-se o Centro de Pesquisa 

de Gravura Contemporânea. Em 1968 inicia-se processo de maior ligação à Faculdade. Segundo 
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Depois da revolução de 1974, Gil interessou-se pela mistura de iconografias, dos media 

de massas às pinturas de parede ou aos cartazes que à época animaram com mensagem e 

símbolos ideológicos os espaços urbanos do país. A mistura de técnicas conjugava-se 

com a de iconografias. O pintor experimentou a sua acumulação, usando tais 

iconografias como substituição das anteriores peles texturais. Ainda neste campo de 

acção efectuou gravuras com sentido biográfico, tais como Tempos de Vida I (1976), 

sobre a situação política tais como Reflexão 74/76 (1976), Situação/76 (1976), ou em 

torno do erotismo, tais como Espaço Humano I (1976) ou Situações (1976). A 

conotação passava a impor-se sobre a denotação, provocando extensões e amplitudes de 

sentido.  

Foi nesta fase da produção de gravuras que Gil Teixeira Lopes se aproximou mais de 

uma estética pop (e, por consonância, de uma nova-figuração), por via de uma 

iconografia urbana repetida e sobreposta como um tráfego sinalético. Predominou um 

sentido de recolha de iconografias pré-existentes, captadas dessa animação urbana, e 

menos o de uma representação a partir de modelos prévios (que seria sempre mais 

dominante na pintura). Nestas explorações, a praxis actua onde o gesto individual se 

                                                                                                                                               
informações fornecidas por Gil Teixeira Lopes em 18 Março de 2006.   

Gil Teixeira Lopes, Reflexão 74/96, 1976, 
serigrafia, 93x64 cm, Prémio Nacional de 
Gravura 
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multiplica na superfície até esta parecer o registo anónimo de uma parede pública. Tal 

sobrecarga de inscrição sobrepõe os tempos e faz envelhecer os anteriores gestos e 

iconografias. Semelhante a um palimpsesto, mas efectuada por via inversa, não por 

apagamento mas por adição sobreposta, no sentido em que são as novas inscrições que 

gastam as anteriores Noutras obras, como Ecce-Feminina (1972) ou Tábuas para a 

Liberdade (1976), a conotação apelava para o simbólico, assumindo a simetria como 

dimensão épica da figuração e da composição.  

A atenção à dimensão epidérmica das texturas na superfície e a relação corporal que a 

praxis implicava, levou Gil Teixeira Lopes a interessar-se por uma representação 

enquanto relação erótica, sobretudo na pintura. Em função dessa atenção à pele da 

superfície, como ainda de um sentido de fragmentação que também lhe interessou49, é 

possível atinar proximidades com o ciclo do Teatro de Eros de Pomar. Porém, se este 

explorava o recorte de planos e a pele da tela, Gil Teixeira Lopes preferia a camada e a 

sobreposição de tinta. No Teatro de Eros, Júlio Pomar colocava a tela enquanto pele a 

simular corpos; Gil Teixeira Lopes preferia que as camadas de tinta ou de impressão 

encontrassem o sentido erótico de um corpo ao simularem a pele. Por outro lado, a 

fragmentação em Júlio Pomar desenvolveu-se em função de um jogo de elipses e de 

subtracção de um corpo (derivado do Teatro do Vazio) como modo de pesquisar a 

essência de um estar erótico, ou seja, um despir da representação como concentração 

erótica. Gil Teixeira Lopes fragmentava na representação como modo aditivo ou 

suplementar de confronto do corpo que vê com o corpo visto, como intensificação 

erótica de um voyeurismo da representação. A sua gestualidade, como registo 

dinamográfico do desejo, animava a representação. Afastando-se da decantação do 

erótico de Júlio Pomar, onde um depurado e íntimo esforço de domínio do corpo 

representado se permitia desacatar da representação tradicional, Gil Teixeira Lopes 

tendia para uma fulgurância do erótico, que tanto desejava a representação como a 

desconstruia. Daí considerarmos que, se num era a carência que justificava a 

fragmentação do erótico, no outro era o descomedimento. Entre o corpo fenomenológico 

que vê e a mão que pinta, e deste com o corpo que é visto na sua pose, disposta para o 

voyeurismo e a pintura, desenrola-se uma tensão corpo a corpo entre masculino e 

feminino, que se quer e alimenta eroticamente, decidiu-se muito do desejo e anima da 

pintura de Gil Teixeira Lopes.  

                                                 
49 Em Gil Teixeira Lopes o Eros por fragmentação manifestou-se sobretudo nas séries Ciclo – A Vida 

(1979-1983) Indiscrições (1977), Centro da Imagem ou em Convergências (s.d.). 
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Toda esta pesquisa de Gil Teixeira Lopes, sobretudo no âmbito da gravura, parece ter 

sido despoletada não por uma condução intelectual e especulativa, mas pelos materiais e 

técnicas, pelo que os seus ciclos parecem procurar «aferir a experiência»50. No gesto de 

uma praxis insta-se uma experimentação inflamada no alvoroço do próprio fazer, que 

concita as propriedades e possibilidades de um visível denotado até às suas extensões 

conotativas – tal como essa mão que, colocada aí na imagem porque estava defronte e 

no centro do próprio trabalho em Documentos da História I (1971), se transforma em 

símbolo de luta ideológica em Tábuas para a Liberdade (1976). É a praxis que faz agir 

o acidente existencial onde uma dimensão simbólica se estabelece, onde se faz agir a 

vitalidade do corpo como modo de compromisso com os conteúdos, ou seja, é na 

actividade do corpo que se instala a da vida: «Uma obra que tem sangue e nervos, que 

não se evade da problemática do dia-a-dia, seja a do erotismo, seja a da política»51.  

Tecnicamente, Gil Teixeira Lopes tem sido considerado um dos mais prolixos 

gravadores portugueses da segunda metade do século XX, equiparado e na continuidade 

geracional de Bartolomeu Cid dos Santos. Estes dois gravadores desenvolveram ambos 

uma produção de manifesta segurança das diferentes técnicas da gravura, numa 

multiplicidade dos meios que fez da gravura um médium próprio, sem submissão ao 

desenho ou à pintura. Também ambos se manifestaram sensíveis à impressão como 

índice ou resíduo de um gesto, como marca temporal deixada nas superfícies e à mistura 

de diferentes técnicas num mesmo trabalho. A síntese expressiva, que abarca tanto os 

aspectos manuais como à mediação técnica, ou tanto o rigor como o acidente, foram 

outras características de ambos. Bartolomeu Cid fazia da segurança técnica o modo de 

asseverar, no seu interior, situações experimentais. Gil Teixeira Lopes compelia a 

técnica para situações experimentais arrastadas na contingência da execução. Daí ser 

mais simbólica e enigmática a produção de Bartolomeu Cid dos Santos e mais matérica 

e carnal a de Gil Teixeira Lopes. Bartolomeu exibia a técnica através do domínio 

técnico a distância e frieza arquetípica e simbólica, determinando uma espécie de 

domínio meta-sensível que afasta o observador, como dimensão metafísica e misteriosa. 

Por seu lado, Gil Teixeira Lopes mostrava-se mais sensitivo, explorando a manifestação 

da matéria e dos gestos, obrigando o virtuosismo a ter que se explorar nessa dimensão 

mais anímica, carnal ou até erótica. Preferindo a impressão como um jogo da 

                                                 
50 Rocha de Sousa, “Aproximação ao estudo da obra gravada”, in catálogo da exposição: Gil Teixeira 

Lopes – Retrospectiva de Gravura, Edição Montepio Geral, 2002. 
51 Nelson Di Maggio, in O Jornal, Lisboa, Outubro 1979 (reed. in catálogo da exposição: Opus. Gil 
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sobreposição e menos de reacção das matérias (comparando com Bartolomeu Cid), 

requisitou mais a participação do gesto do corpo. A sua sensibilidade tem implicado 

mais o movimento do corpo na relação com as camadas de marcações na superfície ou 

na matriz. Bartolomeu Cid reagiu mais às alterações químicas, nas esperas e pausas 

necessárias ao corpo, inflectindo para uma dimensão mais contemplativa nas decisões e 

no tempo das reacções da matéria. Com justiça nesta estratégia de comparações, há mais 

metafísica num e mais expressionismo noutro. Se Bartolomeu explorou mais uma linha 

do fantástico, do símbolo e do mistério, Gil Teixeira Lopes preferiu a das matérias, dos 

gestos e das carnes. O que num fazia mitigar o expressionismo das matérias, 

desocupava-se no segundo. Se Bartolomeu nos faz desviar do expressionismo por via de 

uma evasiva para o simbolismo e o surrealismo, Gil Teixeira Lopes colocava-o no seio 

da execução, da técnica e do gesto. Mas também foram estas orientações que 

provocaram, num e noutro, os diferentes motivos porque mitigaram uma integração 

mais convincente na nova-figuração.  

 

Outro contributo para a nova-figuração é destacável na pintura de Lima Carvalho 

(n.1940), sobretudo na produção de finais dos anos 60 e na década seguinte. Após uma 

figuração na fase de formação, marcada por Júlio Resende, sobretudo em função de 

interesses matéricos que este revelara na década de 1960, e que Lima de Carvalho 

arrastaria até a um informalismo que afectaria a sua pintura da primeira metade desta 

década (III exposição escolar dos alunos da Escola Superior de Belas Artes do Porto, 

1961), desenvolveria para a segunda metade da década e ao longo da seguinte, uma 

pintura que absorvia elementos de uma estética urbana cujas aproximações à Pop Art 

apenas se negavam na própria afirmação da picturalidade. Nos finais dos anos 60 uma 

figuração com colagens iniciava alguma citação da Pop Art, embora envolvido num 

registo em que a concepção manual procurava resistir. Linhas oblíquas, por vezes 

impondo-se como barras de cor perto da hard edg ou mesmo placas de cor coladas na 

superfície, cruzavam estruturas divisórias impostas por verticais (Mesa, 1967), 

orientação que, com menos espessura, dominaria a década seguinte. Depois de 

apresentar várias destas obras em colectivas, apresenta-se individualmente na Galeria 

                                                                                                                                               
Teixeira Lopes, Lisboa: Palácio Galveias, Edição Montepio Geral, 2002, pp.13-14) 
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Lima Carvalho, O Homem e a Beleza 

Absoluta, 1974, óleo sobre tela, 130x109 cm 
 

Ottolini em 197452, onde sintetizava esse percurso, ainda com extensões na segunda 

exposição individual, na Galeria JN do Porto em 1982.  

                                                               

Nesta fase, o exercício da pintura surpreendia motivos simpáticos à pop art, mas através 

de uma gestualidade que não se ajustava e se revelava critica. Sobre um fundo de 

montra, em que os objectos de consumo se desvelam como aparição colorida, mistura-

se o reflexo do sujeito que se sobrepõe na sua travessia. O plano do reflexo, onde se 

manifesta a projecção de um mundo para cá e para lá, decide o da pintura. O plano 

transparente e reflexivo da montra, que é de separação, surge confundido no plano único 

da pintura. O fundo, sendo reflexo assume a única estabilidade de uma situação 

transitória. Este «mundo» «parece mergulhado em montras, exposto ao olhar num 

cortejo de marionetas que uma vida frívola anima em gestos rígidos. Através das 

montras, dos vidros, das janelas, dos espaços abertos ou semi-fechados entrevê-se uma 

burguesia colorida e satisfeita, automóveis acumulados, as embalagens e os produtos de 

consumo, os manequins da moda, gente, olhares, decorações frívolas – a cidade, em 

                                                 
52 Nas colectivas, destaque-se a exibição de: Sombras Projectadas (apresentada em 1969 na Exposição de 

Artes Plásticas do Banco Português do Atlântico); Manequins e Quotidiano reflectido (apresentados na 
Exposição de Artes Plásticas da Fundação Cupertino de Miranda e na 1ª Bienal Nacional dos Artistas 
Novos em Vila Nova Famalicão de 1973); ou ainda Solidão e Imagens d’Hoje (apresentadas na 
Exposição 73, em 1973 na SNBA) 

Lima Carvalho, O Homem e a Beleza 

Absoluta, 1974, óleo sobre madeira, 
130x99 cm, col. particular; 
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suma, com os seus personagens, os seus bonecos articulados, o seu perfil artificial, entre 

transparências suspeitas e rótulos massificados»53.  

Em O Homem e a Beleza absoluta (1974), entre a figura que se atravessa, o seu reflexo 

e os manequins, Lima Carvalho sobrepõe diferentes planos através de uma gestualidade 

rápida da pintura que tudo funde e plasma numa mesma superfície. Entre o sujeito 

transeunte ao centro da composição, que se atravessa transitoriamente e se perde nos 

seus reflexos e o das montras é ficcionada uma representação de transições animadas 

por esses «valores grafológicos da mão que detecta os contornos rápidos do transeunte», 

realizando uma pintura que «movimenta-se entre o anonimato de rostos irreconhecíveis 

e os símbolos e mitos da civilização burguesa»54. O que se transpõe é uma ontologia do 

provisório, um cruzamento ou passagem entre planos, em que os reflexos de montras e 

o mundo se confundem. Ao transitório dos sujeitos que passam, numa transitoriedade 

entre a sombra e a mancha, contrapõem-se as cores dos manequins (O Burguês, 1971; O 

Homem e a Beleza absoluta, 1974) ou de produtos (A Sociedade de Consumo, 1971-

1972) de consumo saltando por detrás dos planos com a sua sedução cromática. Como 

que se invertem os papéis e o efémero da cultura de consumo assume uma estabilidade 

formal que escapa aos sujeitos na acção da sua passagem. O mundo é pop, mas não o 

seu resgate, apreendido como pintura quente, sem cartazismo nem frieza de poster. Daí 

a diferença com o cartazismo das Figuras de Melancolia de Nikias Skapinakis. Se 

Nikias fazia do humano manequins, Lima Carvalho fornecia aos manequins uma 

humanidade através do calor da acção pictórica. Um fundo expressionista actuante no 

gesto e na mancha não só controla aproximações à pop como se desvia criticamente.   

Os espaços retraem-se ou imediatamente se encerram com o plano da montra. Na 

redução da profundidade salienta-se a travessia ou passagem entre o plano da montra e o 

observador. Por isso, tal passagem já não pode ser a do flâneur, visto já não ser possível 

haver passeio público nem a sua vivência urbana. Há uma restrição do espaço e do 

tempo que impede tanto a liberdade da deriva como a consciência da habitabilidade. A 

urbanidade não é metafísica, nem neo-realista, nem sequer declarável à pop art, tratando 

antes se de agarrar os ritmos acelerados da vida urbana. É exactamente onde eles mal se 

definem como pictóricos, porque efémeros e sem tempo de pose, que a pintura os 

deseja: «o gesto do pintor começa por incidir sobre as aparências mais banais, mais 

                                                 
53 Rocha de Sousa, “Lisboa-Galerias: Henrique Manuel / Galeria Buchholz”, in Artes Plásticas, Porto, 

nº5, Outubro 1974, p.40 
54 Eurico Gonçalves, in catálogo da exposição: Lima Carvalho, Lisboa: Galeria Ottolini, s.d,[1974] 
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exteriores, para logo as remover e transfigurar, no sentido de tentar redescobrir “o que 

há de essencial no efémero” ou o que se esconde por detrás da vulgarização da 

imagem». A pintura torna-se esse «registo gráfico de uma transformação vivida no 

próprio plano frontal do suporte, onde a mão, uma vez solta ou desautorizada, vibra ao 

menor impulso: a mão inconsequente e sensível, que tão depressa retoma o modelo, 

como o abandona e o esquece provisoriamente, para de novo o evocar no traçado rápido 

que emerge da sua própria sombra ou destruição»55. O tempo do registado não coincide 

nem se ajusta ao tempo que a pintura pede. Esse mundo surge sem devida integralidade, 

mas por partes, por uma intersecção entre as contingências da construção da pintura e o 

fluxo do quotidiano mundano.  

A actividade pedagógica na Faculdade de Belas Artes de Lisboa (desde 1973), o 

envolvimento no Grupo ACRE (1974-1977) de espírito activista em intervenção urbana, 

com Clara Menéres e Queiroz Ribeiro, e o envolvimento na organização de exposições 

colectivas, sobretudo na SNBA (tendo-se tornado membro do Conselho Técnico em 

1975), retardaram uma nova exposição individual. Só viria a exibir-se individualmente 

em 1982, na Galeria do Jornal de Notícias do Porto, onde apresentava dezasseis 

pinturas e nove desenhos concebidos ao longo dos anos anteriores, trabalhos em geral 

apresentados em colectivas. A exposição permitia uma visão conjunta, sendo portanto 

algo antológica, da produção de mais de dez anos.  

A pintura apresentava uma abertura a fundos lisos monocromáticos acentuando lugares 

de fragmentação e zonas de separação. Tal é explícito em Imagens em Mim (Casal) de 

1980), pintura que já tinha sido apresentada em Maio de 1980 na colectiva Convenções 

do Dizer da SNBA. Nesta pintura, a variação posicional das figuras no quadro retira 

integralidade e unidade ao espaço. Não é só a imagem e as figuras que estão 

fragmentadas mas, sobretudo, o espaço. As figuras viram-se segundo perspectivas 

diferentes, perturbando a unidade de uma leitura espacial e indefinido a própria posição 

do quadro. A realidade não tem espessura ontológica para impor ao quadro a sua 

unidade, pelo que é no jogo da fragmentação e associação de elementos, na dilaceração 

das figuras e estrepitar do espaço que a pintura melhor define essa realidade instável e 

contradita.  

No final da década de 70, a pesquisa de Lima Carvalho acentuava o confronto com 

predomínios monocromáticos e da instalação da figuração, fragmentada ou solitária, 

                                                 
55 Ibidem. 
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numa relação limítrofe. A figuração dá-se na confinação do campo visual, entre a 

invasão ou a expulsão do espaço perante um unívoco domínio tonal. Numa série de três 

pinturas de 1980 chamada Intervenção, um fundo monocromático (com uma versão em 

fundo verde, outra em azul e outra em amarelo) sustenta um sujeito fragmentário de 

cabeça e mãos em pose de crucifixo, rodeado por um bestiário de animais. Por exemplo, 

a versão em verde, o fundo dominante é rasgado por linhas vermelhas que se cruzam ao 

centro onde uma cabeça surge como fragmento, enquanto outras figurações são cortadas 

pelos limites do campo visual. Noutra obra desta fase (Foi encontrado Moribundo, 

1980), uma radiografia representada ao centro contrasta com duas zonas de separação 

monocromática da tela. Na zona inferior, vários objectos do quotidiano são registados 

com um gesto nérveo que faz resvalar as manchas constituintes.  

Ao longo dos anos 80, e depois de uma fase (sobretudo entre 1980-1983) marcada por 

uma produção a desenho, em que acicatou a energia gestual, amplificou-se uma 

marcação nervosa sempre presente. Na pintura, foi por volta de 1986 que a gestualidade 

neo-expressionista se confirmou, num exacerbamento que se ajustava à atenção aos 

corpos e à sua sexualidade. Não é o nu, mas a cópula, obrigando a trabalhar não um 

corpo, mas a relação de corpos, exactamente onde a integralidade de cada corpo 

desaparece e se desfaz. Os corpos ampliam-se até ao seu não reconhecimento, revelando 

estruturas maximizadas e monumentalizadas no enquadramento. Num pormenor do 

encontro dos corpos decide-se a pintura, ampliando esse erotismo entre corpos até à sua 

épica angulosa. Não é a parte de um corpo que se amplia, mas um momento de um 

contacto entre corpos. Em certas pinturas, os corpos são empurrados para zonas 

limítrofes, atravessando por vezes a composição com partes do corpo e criando com 

essas passagens não só tensões compositivas, como as zonas de vazio. Como que 

desenvolvendo marcações da sua formação com Júlio Resende, o gesto marcava uma 

energia estruturante, ou seja, a gestualidade encontrava no choque com a superfície a 

afirmação de uma geometria não racional, «com as suas rasuras e as suas insistências 

espontâneas»56, uma geometria do instinto.  

A pintura de Lima Carvalho desembocava numa voragem instintiva próxima dos Novos 

Selvagens (Neue Wilden) alemães, numa linha derivada de Kirschner (1880-1938) e 

Max Beckmann (1884-1950) e que encontrava proximidades coevas com nomes do neo-

expressionismo alemão, tais como Markus Lüpertz (n.1941) ou Helmut Middendorf 

                                                 
56 Rocha de Sousa, “Lima de Carvalho. Texto para uma obra”, in catálogo da exposição: Lima Carvalho, 

Porto: Galeria JN, s.d. [1982]. 
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(n.1953). Com esta acentuada dimensão expressionista Lima Carvalho experimentou a 

pintura de paisagem, que o pintor aceitou enfrentar como um desafio depois de um 

percurso mais atento à figura. A paisagem não era um para já representado, que fizesse 

da superfície da pintura uma janela, porque a materialidade, sobretudo derivada da 

gestualidade, faziam de cada pintura «qualidades em si, que suscitassem a vontade de 

serem vistos, independentemente das referências que evocam»57. A evocação referencial 

da paisagem, não pintada directamente, estava colocada ao serviço de uma acção 

presente que era a dinamografia do exercício de execução, questão constante na pintura 

de Lima Carvalho. 

 

Maria Velez (n.1935) começou a apresentar-se em finais da década de 1950. Nas obras 

que apresentou em salões na SNBA ou na II Exposição da FCG, dominava uma pintura 

onde o gesto e a matéria velada se sobrepunham em constituições atmosféricas. Este 

informalismo atmosférico assinalava um fundo de potencialidades acumulativas que iria 

abrir caminho para a colagem. Estas primeiras pinturas revelavam o desejo de centros 

de absorção centrífuga dos elementos. O gesto sobre a tela via-se nesta como elemento 

absorvente por demanda de uma estrutura. A espontaneidade concentrava-se apontando 

alguma tendência para acumulação. Depois, a insinuação paisagística das atmosferas, 

passaria à incorporação de elementos. A sua contribuição neo-figurativa, assente no 

aproveitamento desta base absorvente e das potencialidades agregadoras da colagem, 

iria salientar-se em meados da década seguinte, sobretudo com duas exposições 

seguidas, nas Galerias 111 e na Divulgação.  

Nesta última, em Julho de 1964, sublinhou-se o gosto pela colagem e a sobreposição, 

exploradas num gosto pela ocultação. Os elementos da colagem, mais do que citações 

iconográficas, assumiam uma relação com a dimensão textural, sendo absorvidos por 

uma prazer pictural. A pintura sobrevivia para além desse exercício, com delicada e até 

melancólica sobrevivência. A colagem não deixava de se apresentar algo tímida e lírica, 

porque a pintura continuava a dominar na agregação e estruturação confessional. Os 

ícones retirados das revistas (da revista suíça Du) faziam-se matéria. O óleo era o 

elemento de ligação e integração. Era a tinta que ligava a colagem, no uso brilhante da 

cor58, que a fundia definindo centros absorventes, como se a recolha e colagem fossem 

                                                 
57 António Pedro, in catálogo da exposição: Lima Carvalho. «Paisagens», [Porto]: Galeria da Praça, 17 

Abril a10 Maio 1997 
58 Cf. Alfredo Margarido, “Das Artes Plásticas. Visão nova do mundo. Maria Velez — na Divulgação. 
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apenas anexas ao gesto pictórico. O efeito faz girar uma disposição algo centrífuga entre 

a justaposição, a sobreposição e a transparência que a tornava mais lírica. A crítica 

referia uma «sensibilidade delicadíssima que recusa o espectacular pelo íntimo e 

poético»59. 

No ano seguinte o seu trabalho era elogiado na Exposição de Maio, novamente com 

uma colagem que a crítica associava ao «período branco de Rauschenberg»60, que em 

Maria Velez se explorava descontínua e decorativa, uma marca lírica do rude através de 

uma sensibilidade feminina. Essa mesma crítica aconselhava a aventura migratória para 

consolidar os riscos que as suas obras assumiam. 

Estes aspectos teriam continuidade na apresentação na Galeria de Arte Moderna da 

SNBA, em meados de 1967. Predominava a recolha de elementos e iconografias do 

quotidiano, citações dispersas do panorama cultural dos mass media e industrial, 

integrados num recolhimento construído por via de um quotidiano que a absorvia. A 

recolha não era fria, mas gestualizada na heterodoxia que misturava gestos e texturas 

pictóricas com essas recolhas, à maneira das «pinturas combinadas» de Robert 

Rauschenberg. Contudo, se Rauschenberg sublinhava a hibridez dessas combinações 

heteróclitas, Maria Velez como que esforçava uma homogeneidade, através de uma 

lírica relação. O quotidiano vivido e afectivo, como lugar da subjectividade, era o meio 

dessa procurada homogeneização manifestada em feminino. Podendo vir de lugares e 

tempos diversos, as fotos de jornais, revistas ou particulares, reproduções ou desenhos 

pessoais, ou textos também eles recortados ou manuscritos, misturavam-se com os 

elementos tradicionais da pintura, colocados antes ou depois, conforme a necessidade de 

incorporar com satisfação uma homogénea relação da diferença.  

Se as recolhas parecem destroços, em acumulações sobrepostas e justapostas, esta 

marcação residual e não violenta desse esforço de uma pintura agregadora do 

heteróclito, acaba por devolver uma dimensão intimista que retira as iconografias da 

cultura de massas da frieza típica da arte Pop Art anglo-saxónica. A colagem, se é 

substancialmente marcado pela Pop, transporta ainda algo da colagem cubista61 no 

sentido da construção da pintura e de encontrar aí uma ordem integradora no quadro. O 

                                                                                                                                               
Reparo a um reparo”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº146, 15 Julho 1964, pp.5, 12. 

59 Fernando Pernes; “Exposições. Obras de Maria Velez”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº30, Outubro 1964, 
p.48. 

60 Idem; “Exposições. Exposição de Maio”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº34, Junho 1965, p.63 
61 Neste interesse, pintaria uma série em Homenagem a Braque, onde dominavam sugestões formais e 

compositivas a citar o cubismo. Cf. catálogo da exposição: Maria Velez, Lisboa: Galeria Nasoni, Maio 
1991. 
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seu projecto faria sempre predominar essa dimensão de «pinturas híbridas, feitas em 

grandeza de coisas aparentemente rasgadas do quotidiano, de fotografias e textos e 

riscos antigos também, de tintas texturadas sobre colagens, rasuras, velhos papéis e 

outras escritas, rostos aparecendo no limite de certas opacidades, objectos suspensos, 

objectos reais suspensos»62. Este gosto pela recolha apresentava-se algo próxima de 

Rocha de Sousa, mas enquanto este preferia manipular as imagens, dominando um 

sentido mais organizador e pedagógico, Maria Velez absorvia-as de imediato com a 

picturalidade e com um maior sentido de materialidade. Também se poderia aproximar 

das colagens de Sá Nogueira em meados dos anos 60. Mas neste a colagem era mais 

autónoma e integral no espaço ocupado, enquanto Maria Velez oscilava mais para uma 

agitação, num desejo maior de barroquismo centrífugo e com um efeito menos 

nostálgico que Sá Nogueira.  

A partir dos finais dos anos 60, a acumulação de Maria Velez era contraposta por um 

sentido de vazio, ambos actuantes em conjunto com faixas lineares definidas em 

contraposto ao sentido de picturalidade e de mancha restante. Em 1970, apresentava 

uma colagem de iconografias antigas e contemporâneas, pessoais e públicas, numa 

«indefinição de tempos, a que se acerta o tom nebuloso das formas submersas»63. No 

ano seguinte, ao se apresentar individualmente na Galeria Interior, a superfície 

cromática passava a preencher mais a superfície dispensando quase em absoluto a 

colagem que foi também despojamento da Pop. Linhas ortogonais passavam, cada vez 

mais, a gerir um sentido compositivo que atenuava um anterior barroquismo, mas 

também o seu lirismo, como que numa maior intenção de disposição iconográfica – ou 

como se fosse menos a afectividade e mais a escolha que dirigisse a sua inclusão. Já não 

era tanto um gesto, mas um modo de compor que se tornava o modo agregador. O 

percurso seguinte, misturado com a docência na Faculdade de Arquitectura juntamente 

com o marido, o escultor Fernando Conduto (n.1937), perdia anteriores dimensões 

líricas e gestuais para trabalhar um sentido mais compositivo e estruturador.  

 

 

Refiram-se também as aproximações à nova-figuração por parte de Maria Gabriel e 

Maria Beatriz, ambas com um percurso inicial centrado na gravura, mas que arriscariam 

                                                 
62 Rocha de Sousa, “Maria Velez, Memória e Prática Poética do Visível”, in catálogo da exposição Maria 

Velez. Pintura, Lisboa: Galeria Valbom, Maio-Junho 2003. 
63 Fernando Pernes; “Artes plásticas. IV Salão de Verão (II)”, in Vida Mundial, Lisboa, nº1635, 9 
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projectos pictóricos ou mesmo de instalação (Maria Beatriz), sobretudo a partir da 

década de 70.  

Maria Gabriel (n.1937) iniciou-se com um percurso muito atento à prática e técnica da 

gravura, tendo trabalhado em Portugal com João Hogan e Alice Jorge, e mais tarde em 

Hamburgo com Peter Saul (n.1934) e Rainer Oehms. Em exposições individuais 

regulares na primeira metade dos anos 70 (1972 e 1974 na Galeria Opinião e 1973 na 

Galeria de S. Francisco), apresentou uma pintura com uma figuração abstracta (e este 

será um dos casos onde esta noção se poderá aplicar) flutuante e funambulesca e que se 

vinha desenvolvendo desde cerca de 1968 em paralelo com gravuras tais como a série 

Quadro Memória (1971). Nesta série dominava a liberdade formal e divagante das 

formas. No ano seguinte Maria Gabriel definia um espaço determinado pelo próprio 

espaço do quadro que definia uma estabilidade que contrapunha ao devir divagante faz 

figurações abstractas: «De facto pelo menos desde 1972 [mas anunciado desde 1968] 

Maria Gabriel contesta o quadro pintando-o dentro do quadro».64 A pintora «evoca a 

compartimentação espacial da figuração narrativa, desenvolvendo-a, porém, numa 

linguagem de objectos flutuantes por onde perpassam alegre e livremente assimilações 

decorativas do vocabulário plástico de Miró ou Kandinsky»65. A cor é um elemento 

preponderante que, com a sua vibração de cor pura e lisa colocada em contraste, anima 

a composição. Uma sugestão interior de caixa e palco procurava abrir-se a uma 

dimensão de paisagem, animando a composição entre o enjaulamento espacial e a 

dispersão livre das formas. A caixa, que encontrámos como questão em António Areal 

ou Carlos Calvet, sugeria um pequeno palco com maior aproximação aos quadros de 

caixas de Emília Nadal, iniciadas por volta do mesmo ano de 1972. Mas para Maria 

Gabriel a caixa-palco era um lugar de festa da cor, enquanto para Emília Nadal era um 

lugar de meditação, de maior concretização e citação iconográfica. Onde Maria Gabriel 

apenas sugeria, com figuras puras, sem referência nem passado, Emília Nadal citava 

com iconografia densa de ambição simbólica. Outra relação possível, na proximidade e 

desenvolvimento da caixa-palco para um espaço interior, são a série pictórica dos 

quartos de dormir de René Bertholo (1978-1982). Porém, para René Bertholo, os 

quartos não só remetiam para uma maior intimidade e proximidade, como se integravam 

numa estratégia de repetição (que era questão chave da sua produção, como vimos), 

                                                                                                                                               
Outubro 1970, pp.60-62 

64 Ernesto de Sousa, in catálogo da exposição: Maria Gabriel, Porto: Mini Galeria, Março-Abril 1974 
65 Fernando Pernes, “Carta de Lisboa e do Porto”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº11, Fevereiro 1977, 
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enquanto para Maria Gabriel permitia uma maior proximidade com a estranheza (assim 

desafogada) das figuras puras.  

                                                  
 
Numa série de xilogravuras de 1973, em torno das mãos e dos dedos, Maria Gabriel 

explorava a textura dos veios da madeira da matriz com a expressão da cor forte 

compartimentada. Os dedos exploravam-se em variações, entre a citação do próprio 

trabalho manual da artista e o olhar social da sua pose, com humor (Dedos com dói-dói) 

ou com insinuações eróticas (Mãos Azuis).  

Entre 1973 e 1974, entre a série Quartos Fechados e Caixas Mágicas, a pintora 

aumentava o cromatismo das figurações abstractas, ao mesmo tempo que lhes 

amplificava uma organicidade que as tornava mais lentas e moles (A Liberdade há-de 

Vencer ou O Derrube – Caixa de Música – Pintura Projecto para uma caixa-móvel, 

ambas de 1974 e com títulos que se envolviam com questões políticas marcadas pela 

revolução de Abril). O vazio de fundo torna-se maior enquanto as formas se tornam 

menos miniaturizadas no interior da pintura. Na mesma irrealidade, o que antes eram 

pequenas formas de cor tornavam-se situações figurativas. A figura começava a tornar-

se o centro, rivalizando ou mesmo substituindo-se ao espaço (A Ordem Oculta I, 1976).  

Por volta de 1976, Maria Gabriel começou a transferir para a pintura um sentido 

cromático linear, em que a mancha de cor não era compacta, mas resultante de linhas de 

                                                                                                                                               
pp.65-67. 

Maria Gabriel, O Derrube – Caixa 

de Música – Pintura Projecto para 

uma caixa-móvel, Maio 1974,  
acrílico e tela, 65x65 cm 
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cor. Sugerido, segundo a pintora, da acção do lápis litográfico, mas também, 

consideramos, das linhas que as texturas xilográficas efectuavam, Maria Gabriel 

transferia estes feitos para a pintura acrílica, começando a explorar tanto as 

possibilidades cromáticas daí resultantes como a concepção formal e figurativa 

adjuvante. 

Nos anos 80, Maria Gabriel desenvolveu essa figuração através de linhas de cor, que se 

consagrava em 1992 com a boa recepção crítica à sua exposição individual na SNBA 

sob o título Histórica Trágico-Marítima. Na superfície de cor, nervosa e trepidante, 

momentos de concentração concebiam figuras bizarras e irreais de memória surrealistas. 

Em Novas Figurações – 6 Personagens (1982), que desenvolvia metamorfoses de uma 

figuração inicial em torno de pássaros, 6 figuras emergem da sua constituição gestual e 

cromática concentrada sobre si ao ponto de elaborar uma figura. A figura emerge do 

gesto e não de referentes. Daí a justiça do nome de «novas figurações». São figuras sem 

outra história ou memória que aquelas que se ligam ao seu gesto e cor (neste caso mais 

do que matéria) de constituição. Da anterior autonomia do espaço, no interior do qual as 

formas levitavam livres numa festa de cor, Maria Gabriel passava a uma autonomia da 

figura, que se produzia com a cor e definia o seu próprio espaço, simultaneamente de 

figura e pictórico. A disposição das figurações isoladas como que dispostas numa 

prateleira, como se de uma colecção se tratasse, define o lugar próprio e solitário com 

que cada qual se apreende, como a exploração interminável que as suas variações 

permitem, um gesto criativo que se oferece em cada figura. 

 

Num percurso marcado na década de 1960 por uma deambulação entre Portugal, 

Londres, Paris, Amesterdão e Haia, Maria Beatriz (n.1940) trabalhou sobretudo a 

gravura, com ocasionais extensões no âmbito da pintura66.  

Com o 1º Prémio Estímulo no Salão de Outono de 1965, Maria Beatriz manifestava um 

infantilismo que resistia ao seu próprio refinamento, como um registo mal comportado 

                                                 
66 Após frequência do curso de Biologia da Faculdade de Ciências de Lisboa, frequenta primeiro ano de 

Pintura das Faculdade de Belas Artes. Em 1962, após frequentar a Escola de Belas Artes de Lisboa, 
perdendo um ano por faltas devido às greves estudantis, partiu para Londres onde esteve mais perto 
com a vivência mundana da eclosão da pop art. Regressa em 1963 a Portugal, frequentando o curso de 
Hayter e Rossini Perez na cooperativa «Gravura». Parte para Paris. Bolseira da Fundação Calouste 
Gulbenkian em Paris (1966-68) onde contacta com Júlio Pomar. Trabalha de novo com Hayter no 
Atelier 17. Após passagem por Portugal instala-se na Holanda (Amsterdão) em 1970. Conhece 
Constant do grupo CoBrA que a estimula a ir para Haia (onde é aluna e depois professora de gravura na 
Academia Livre de Haia).Sobre esta memória, cf. Maria Beatriz, “Fragmentos de uma conversa”, in 
catálogo da exposição: Maria Beatriz. Exposição Antológica. 1973-1998, Almada: Casa da Cerca, 
Centro de Arte Contemporânea, Maio-Julho 1998. 
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ou um exercício de rebeldia protegida no humor. Esta rebeldia, que segundo a pintora 

pode ser lida contra o pai e contra o País67, manifestava-se sem violência e assente na 

humildade ou mesmo ternura de brincadeira. Como um Tag não sofisticado, com uma 

dimensão rude por ingenuidade e não por brutalidade, revelava-se anti-pop no seio da 

pop. Mais do que os graffitis urbanos que afirmaram uma estética própria, mesmo que 

de tendência anónima, Maria Beatriz parece interessar-se por um anonimato genético 

que está na origem da figura. Mais do que emergirem só e sem referente, que não é a 

sua pesquisa, as figuras de Maria Beatriz parecem nascer sem autor. Assim, explorou 

uma arte não refinada, de um grafitismo bruto e rude, na linha da arte bruta de Dubuffet 

mas sem a mesma grosseria – pelo que se pode aceitar uma dimensão feminina no 

interior desta mesma orientação por parte de Maria Beatriz. Aliada a esta dimensão 

articulava-se o interesse pela colagem e pela teatralidade. Por um lado, a figura resulta 

de uma estratégia de ruptura, normalmente com rasgões que lhe definem o contorno e o 

limite. A forma da figura nasce de uma técnica com insipiências ou de resistências ao 

requinte estético. Por outro, sempre foi preocupação sua assumir, em cada figura 

recortada-rasgada, uma pose intencional de comentário que levou a critica a considerar 

que são «formas não figuras mas sobretudo personagens»68. Ou seja, tais figuras, 

embora crescendo como graffiti rudes e ingénuos, mantêm a sua vontade de declaração 

e crítica.  

                                                 
67 Cf. Maria Beatriz, “Fragmentos de uma conversa”, in catálogo da exposição: Maria Beatriz. Exposição 

Antológica. 1973-1998, Almada: Casa da Cerca, Centro de Arte Contemporânea, Maio-Julho 1998. 
68 Fernando de Azevedo, in catálogo da exposição: Maria Beatriz. Pintura. Desenho. Colagem, Lisboa: 

Galeria Triângulo 48, 3-24 Maio 1988. 
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Nos anos 70, a figuração passou a decidir-se pela mancha, mais rude e bruta, mas com 

cor viva e meridional. A técnica do recorte, através de placas talhadas, define a figura 

como separação, isolando-a ou reintegrando-a. A própria pintora abordou a importância 

da colagem: «the collage-technique: I love to cut. I have always loved it. From small 

drawings of minute pieces of paper, to large canvases, or figures cut from triplex, it is 

the plentifulness of cutting which is striking»69. De facto, o «recorte parece ser a 

operação de escolha que permitirá veicular o veneno e o humor do seu apetite de 

imagens»70. A colagem remonta o mundo permitindo a sua encenação. A composição 

dos recortes é também a invenção e encenação de uma teatralidade. O ciclo seguinte, em 

torno das Mesas, seria um desenvolvimento natural desta pesquisa.  

Com a série Mesas (1981-1984) a colagem depurava-se, salientando-se o vazio que 

rodeia a figuração, como que permitindo maior versatilidade à encenação e composição 

figurativa. Recorte e colagem são dominantes, provocando associações formais entre a 

mesa, uma figura feminina (normalmente a única e nua) e alguns objectos ou animais 

(cães, gatos, aves...). Aparentemente quotidiano, mas nitidamente encenado, o suporte 

da pintura é um palco de recriação de um mundo de bonecas (de papel) de uma mulher-

                                                 
69 Maria Beatriz, Junho 1994, in Maria Beatriz – Works, 1995, p.2 
70 Júlio Pomar, tradução de Maria Beatriz in catálogo da exposição: Maria Beatriz. Exposição Antológica. 

1973-1998, Almada: Casa da Cerca, Centro de Arte Contemporânea, Maio-Julho 1998. 

Maria Beatriz, Sem título, 1968,  
gravura (técnica mista) sobre papel, 56,6x35,9 cm, Lisboa: FCG-CAMJAP 
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criança. Entre as figuras recortadas desenrola-se uma espécie de luta corpo a corpo (ou 

corte a corte) que provoca uma subtil e silenciosa crueldade narrativa, que se centra no 

difícil papel social e sexual da mulher na sociedade contemporânea. A mesa evoca um 

quotidiano, da cozinha à sala de jantar, espaços de presença forte ou mesmo de domínio 

do feminino, mas com a sua rotina subvertida pelas poses difíceis e estranhas da mulher: 

um teatro da crueldade sobre o papel da mulher.  

Em 1985 a mesa era retirada, acabando por ser substituída por uma árvore (ou tronco) e 

depois envolvida num fundo animado de azuis gestuais transparentes, entre a evocação 

do mar ou ainda do céu. Tais fundos coloridos acabam por se tornar dominantes ao 

longo dos anos 90, de vibração monocromática, salientando em contraste ou 

perturbando em camuflagem a visibilidade das figuras que se centram sobre a auto-

representação. Para os anos 90, a pintora acentuava o seu interesse pela instalação, para 

onde arrastava os anteriores interesses para um ambiente mais ritualista e meditativo 

(série Vita Brevis, 2000-2001).  

 

Com uma pintura a destacar no âmbito da nova-figuração protagonizada na segunda 

metade dos anos 60, também desenvolvida a partir de uma prática dominante da 

gravura, refira-se Manuela Jorge (n.1938). Entre 1962 e 1963 estudou gravura com Júlio 

Pomar e Alice Jorge nas oficinas da Cooperativa Gravura. Bolseira da FCG para 

estudar nos ateliers 17 e Friedlander, estaria radicada em Paris de 1964 até 1973. O seu 

contributo para a pintura neo-figurativa portuguesa deu-se a partir das suas exposições 

individuais de 1967 e 1968, exposições de gravuras apresentadas na Galeria 111 que 

sintetizavam as pesquisas e aprendizagens anteriores. Contudo, era possível observar 

um sentido de depuração de texturas anteriores em função do sublinhar de uma maior 

nudez da superfície e da integração de elementos figurativos, num processo que iria 

acentuar-se numa proposta de pintura que seria breve, entre 1970 e 1973 (altura em que 

se desenrolava um processo de abandono), mas de caucionar no processo neo-figurativo 

português nestas datas.   

Em 1971 apresentou-se de novo na Galeria 111 com essa pintura de depuração ainda 

mais acentuada, numa estilização pop concebida numa rarefacção tal que se aproximava 

da pintura metafísica. A crítica considerou a sua pintura entre a metafísica romântica de 

Friedrich e as naturezas-mortas de Chardin, vistas num «rigor abstracto da superfície 

onde os volumes se plasmam e se desmaterializam fantomàticamente», num 

«sonambulismo metafísico que traz a lembrança do vazio nocturno das ruas e praças de 
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Giorgio de Chirico para oposto encantamento ensombrado de “quartos familiares”, 

tratados na impessoalidade executiva de tintas acrílicas e em análogo sentido 

alucinatório de multiplicação de perspectivas»71. Um exercício de «gosto interiorista da 

“natureza-morta”, assumido em irónica gravidade», ou uma metafísica em tons pop a 

que se pode ajustar a expressão «cool-art»72. Tais pinturas acolhem uma «poética do 

silêncio acusatório que instala também a estranheza no seio do quotidiano»73. As cores 

podem-se considerar frias e álgidas, em efeito melancólico e intimista mas não 

propriamente tristes. Esta fase apresentava proximidades com os Retratos do Teatro do 

Vazio (1968-1976) de Júlio Pomar, com quem a pintora vivera cerca de dez anos – e na 

referida série de retratos, Pomar efectuaria um importante ciclo em torno da Manuela 

Jorge (1972)74. A aproximação a Chardin e Ingres na apresentação crítica da pintura de 

Manuela Jorge75 indicava referências que eram então determinantes em Júlio Pomar. O 

próprio Júlio Pomar se referiria à pintura de Manuela Jorge como sendo «de um gelo 

que queima», onde o objecto se recusa ao toque, se solidifica e se «instala numa ilha de 

solidão», «onde até a sombra é cortante, onde a luz funciona como uma agressão 

devolvida»76. Mas, enquanto Júlio Pomar trabalhou a partir da figuração humana, e só 

depois desta para o espaço, Manuela Jorge centrou-se nos objectos no espaço, cujas 

referências quotidianas eram suspendidas pelo excesso de carência, devido ao 

protagonismo dos fundos. Os objectos eram necessários para referirem a espacialidade 

interior e intimista, mas efectuavam-no através da sua carência. Por outro lado, Pomar 

preferia a fragmentação, o apagamento de partes de modo a que a figura ficasse 

incompleta, obrigando a um esforço perceptivo da sua recuperação. Por seu lado, 

Manuela Jorge preferia uma figuração com maior autonomia e, também por isso, mais 

isolada. A fragmentação não actuava tanto nos corpos e objectos porque, sobretudo, 

caracterizava o espaço, isolando objectos que se apresentavam com maior integralidade 

mas também mais abandonados. Não se centrava na figura humana mas nos objectos do 

                                                 
71 Fernando Pernes, “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, nº2, 

Abril 1971, p.64. 
72 Ibidem, p.63. e texto catálogo 
73 Idem; “Artes plásticas. Balanço do ano”, in Vida Mundial, Lisboa, nº1699, 31 Dezembro 1971, pp.49-

50 
74 Júlio Pomar, entrevista com Helena Vaz da Silva, Com Júlio Pomar, Lisboa: Edições António Ramos, 

1980, p. 67. 
75 «Numa perspectiva histórica, assim o familiar do mundo de Chardin casa-se ao irrealismo objectivo de 

Ingres, remetendo as formas reconhecíveis do quotidiano e do palpável ao fascínio do insólito 
inatingível». Fernando Pernes, “Manuela Jorge – «cool-art»”, in catálogo da exposição: Manuela Jorge, 
Lisboa: Galeria 111, Março 1971. 

76 Júlio Pomar, Op.cit., p.52.  
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quotidiano e só estes sugeriam, por ausência, os corpos que os habitavam e 

manipulavam, sempre por essa intimidade desabitada e silenciada. A cor dominava e 

vibrava em Júlio Pomar no próprio acto de ocultações, enquanto em Manuela Jorge ela 

tendia a ficar surda, cada vez mais através de um branco sujo relativo a superfícies de 

lençóis que se iam protagonizando no plano do quadro. Os seus lençóis falavam de 

outro erotismo, contíguo mas oposto àquele que Júlio Pomar efectuara na série em torno 

de Ingres nos seus retratos ou na série de Eros. Se em Pomar era o encontro dos corpos 

e de olhares, no seio da relação corporal, que decidia a figuração, em Manuela Jorge era 

a ausência, a separação, a solidão e a efemeridade de um encontro amoroso e sexual o 

que acabava por se expressar nessas pregas desamparadas ou nos objectos abandonados.  

Em 1973 voltava a apresentar-se na Galeria 111 e na sucursal do Porto a Galeria Zen. 

A pintura passava a centrar-se menos no espaço e mais nos objectos. Com menos 

eclipses e menos vazio monocromático, explorava o abandono quotidiano dos objectos 

através de uma maior aproximação a estes. A anterior memória fria dialogava com um 

despertar amnésico no seio do quotidiano. Atenuando o fragmento e o apagamento, o 

vazio parecia partir agora das próprias coisas e menos do espaço, num efeito menos 

metafísico-intimista. Desenvolvendo o projecto anterior, tratava-se de o explorar onde a 

memória se bloqueava no próprio excesso de proximidade e intimidade com os objectos 

quotidianos.  

 

Manuela Jorge, Desejo Aferido, 
1971-1973, acrílico sobre tela, 
100x100 cm, col. Galeria 111 
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Um dos motivos dominantes que atravessou estes dois momentos continuados de 

Manuela Jorge foi a cama, sobretudo com os seus lençóis enrugados, uma proposta que 

lembrava tanto os lençóis que Lourdes Castro apresentara na mesma Galeria 111 alguns 

meses antes da primeira exibição de pintura de Manuela Jorge, como as dobras de Jorge 

Martins. As dobras do lençol inscrevem neste a passagem de um corpo, apelando a 

existências e vidas naqueles objectos. A dobra cumpre aqui um papel próximo ao das 

sombras de Lourdes Castro no modo como liga a presenças através da ausência. Por 

outro lado, a modelação pictórica dessas dobras lembra Pli contre Pli (1967) de Jorge 

Martins, no modo como desfaz a lisura da superfície. Contudo, sem o virtuosismo e 

precisão de modelação deste, as dobras de Manuela Jorge não agem sobre a superfície 

do quadro, mas sobre a maleabilidade de tecidos representados. Nela a modelação das 

dobras assinalam uma retirada da estranheza metafísica, do rigor e precisão que domina 

as superfícies e os espaços, assinalando essa temporalidade separada e acontecida de 

uma existência, actuando como uma contingência num espaço suspenso de tempo. Ao 

exigirem a mancha, que não consegue nem anular-se nem afirmar-se, mas como que se 

deixa abandonar na concepção das pregas, ao sulcarem superfícies ou ao perturbarem o 

domínio de arestas e planos lisos e frios, tais dobras cumprem uma filigrana de tempo e 

existencialidade no interior de uma depuração metafísica global. À distância histórica, 

tais espaços, objectos e pregas abandonadas, tornam-se imagens do próprio abandono de 

Manuela Jorge, com a brusca desaparição cultural da pintora depois da exposição de 

1973.  

«Le draps, absence du corps, signe le corps ailleurs. Rapport de l’absence 

qui se décrit en se pétrifiant sur ce manque» 

 (Júlio Pomar, catálogo de Manuela Jorge, 1973) 

 

Fátima Vaz (1946-1990) surgiu em exposições colectivas já no limiar da década de 

1960 (começou a expor em 1969), para logo na década seguinte iniciar um percurso 

com várias apresentações individuais. 

Na primeira exposição individual na Galeria 111, em Abril de 1971, dominava a cor 

acrílica como primeiro impacto, diríamos em tom ou ambiente pop orgânico, mas 

esvaziado de iconografias. A cor era pop, mas as formas lançavam-se numa orgânica 

abstracta, lembrando as formas (seres) embrionárias da última fase de Kandinsky. Como 

reconheceria a crítica era uma «movimentação kandiskiana», de «figuras puras 
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kandiskianas»77. Mas, em Fátima Vaz, tais seres recortavam-se menos na sua 

configuração limite, impondo-se menos como signos autónomos, para se enrolarem 

sobre si numa animação contígua que esvaziava a melancolia que invadia a fase final do 

pintor russo. A cor animada, mais alegre e jovial, nesse tom pop de desenhos animados 

ou banda-desenhada, anima-se e parodia o que era melancolia em Kandinsky. Mas o 

que ainda havia de genético na pintura de Kandinsky era já devir e paródia em Fátima 

Vaz. As suas formas em filigrana cromática animavam-se entre o sinal gráfico de 

Kandinsky e o desenho animado de Walt Disney.  

A crítica considerou que as suas formas e figuras «abstractizam contextos acumulativos 

da neo-figuração dum René Bertholo, acertam-se a sinais referenciais do orgânico e do 

onírico e recriam lembranças de antigas miniaturas ou efeitos de tapeçaria antiga»78. De 

facto, a relação entre acumulação e dispersão lembram quadros de René Bertholo. A 

pintura A Página do Fim de 1970, apresenta as formas (apesar de mais orgânicas) a 

resvalarem como em René Bertholo. Mas o que neste era figuração reconhecível, em 

Fátima Vaz era tanto mais orgânico como mais abstracto. A mesma precisão gráfica e 

cromática realizava um humor visual, sem gravidade. Se René era ainda semântico, 

Fátima Vaz era prazer sensorial. Em René Bertholo, a figuração (de referencias ao 

quotidiano objectual) era o que se lançava sobre o quadro e o que se acumulava; em 

Fátima Vaz a figura era o que emergia da acumulação, numa referência ambígua e 

truculenta. Daí as formas não atravessarem em queda a composição, como nos quadros 

de acumulação de Bertholo, para se remexerem no interior de uma figura que elas 

constituem. Tal permite ainda, de um lado, a acumulação cromática e formal, uma 

espécie de visceralidade festiva e infantil; do outro, a envolvência de um fundo 

monocromático e liso. O gesto associa-se à caligrafia gráfica, simultaneamente quente e 

frio. A acumulação alterna com a superfície monocromática, entre o cheio e o vazio. O 

orgânico articula-se com a fantasia numa espécie de Disneylândia visceral.  

                                                 
77 Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição Fátima Vaz expõe na Galeria 111, Lisboa: Galeria 111, 

Maio 1973. 
78 Fernando Pernes, “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº2, Abril 1971, p.65 
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Na pintura Os Vasos do Funâmbulo (1970), contentores em aparência de vasos 

dispõem-se num desfile, mas são as formas que emergem irreais na sua sugestão 

orgânica de plantas que animam a pintura. As pinturas Estendal ou Cópia (ambas de 

1970), lembram a disposição em bandas da última fase de Kandinsky, mas as formas 

orgânicas e coloridas, mais ágeis e leves que as do pintor russo, estendem o prazer 

sensorial da pintura. Se o vazio está presente, ele sublinha as figuras coloridas que nela 

se estendem. Os fundos lisos sublinham a leveza e animação de tais figurações.  

Os títulos são de uma irrisória semântica, em tom infantil e feminino; A Ilha Cor de 

Burro quando Foge (1970) Resíduos duma fábrica de Chupa-chupas (1971); Bota de 

Anão Habitada (1971); A guerra dos Espargos (1971); Violação do Top-secret da 

Fábrica das Varinhas mágicas (1971); Gorro de Duende Derretido (1971); O 

Cogumelo Verde-Cueca (1971); ou O Sorvete – são exemplos de títulos79 que 

pretendem ofender como uma criança com as suas primeiras asneiras (que ainda não são 

palavrões). Primeiro esboço experimental de uma transgressão que não sabendo ser 

                                                 
79 Títulos de pinturas acrílicas sobre tela apresentada na exposição da Galeria 111, em Abril de 1971, à 

excepção de O Sorvete, apresentada na exposição 17 Novos Autores organizada pela Galeria Judite 

DaCruz. 

Fátima Vaz, A Página do 

Fim, 1970, acrílico sobre 
tela, 140x130 cm, Lisboa: 

FCG-CAMJAP 
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insolente e se torna apenas festa. O jogo do reconhecimento, mesmo quando possível, é 

imediatamente ultrapassado pelo da fantasia formal e cromática. 

A figuração anima-se entre a dispersão e a aglomeração, entre a concentração e o vazio. 

Pequenas formas enredam-se como uma tapeçaria, numa aglomeração que concebe 

figuras maiores. Micro-formas sem figuração agrupam-se numa macro-figura. A 

concentração da acumulação e caos, sem se anular a si própria, integra-se e formula uma 

forma agregadora. Por isso, há uma relação a destacar entre a tapeçaria e a pintura de 

Fátima Vaz. Esta relação estava nos panos que utiliza em pinturas (Macacos do Nariz), 

no trabalho e investigação por tapeçarias e novas experiências, como a utilização do 

patchwork que explorou com Helena Lapas (n.1940)80, chegando a participar em 

exposições colectivas de tapeçarias na Judite Dacruz (1971)81. Este sentido de tapeçaria 

surge nas suas composições pictóricas e no modo como estas se desenvolvem. Se em 

alguns casos a disposição formal das macro-figuras sugere tapeçarias (Tapete Vivo), 

noutras pinturas, a maneira como as suas micro-figurações se desenvolvem e estendem 

na superfície pictórica, conquistando-a na disposição contínua, sugerem o modo de 

concepção da tapeçaria. Fátima Vaz parecia «pintar o bordado e bordar a pintura» no 

modo como as «as linhas pintadas lembram linhas de seda»82 e, tal como os seus 

trabalhos de tapeçaria, procuravam a cor. Entre o efeito de tapeçaria e o de mosaico (em 

momentos lembrando as texturas modulares de Gaudí no Parque Güell de Barcelona), a 

pintura construía-se na conquista da superfície.  

Em Maio de 1973 apresentava-se individualmente, de novo na Galeria 111, passando 

depois a estar apenas presente em colectivas até ao fim da década. Nos anos 80 

colaboraria com a galeria Ana Isabel. Entretanto, desde finais da década anterior, a sua 

pintura adquiria menos brilho e animação da cor, tornando-se mais surda e suave no 

sentido em que o micro-contraste tonal se atenuava ampliando o sincretismo textural. 

Com acentuada micrografia estendia o efeito de tecido da dimensão textural (e algo 

                                                 
80 Cf. Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição: Fátima Vaz. Pintura e objectos, Faro: Galeria 

Municipal Trem, Novembro-Dezembro 1982. 
81 A galeria fazia esta exposição de trabalhos de tapeçaria de artistas modernos portugueses (Manuel 

Baptista, Rogério Ribeiro, Eduardo Nery, Helena Lapas, Fátima Vaz, Nuno Siqueira, Artur Rosa e 
Menez), apresentando-se como «agente exclusivo» do alemão Ewald Kröner. Cf. catálogo da 
exposição: Tapeçarias Kröner, Lisboa: Galeria Judite Dacruz, s.d. (1973). Acrescente-se ainda a bolsa 
de Investigação da FCG com Helena Lapas, em 1977, para «recolha e inventário de produtos têxteis de 
fabrico popular com vista a um posterior aproveitamento das suas técnicas de fabrico, materiais e 
padrões tradicionais de composição em novas peças, originais e actualizadas, integradas no discurso 
artístico das duas artistas». Ana Ruivo, in catálogo da exposição: 50 Anos de Arte Portuguesa, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 6 Junho a 9 Setembro 2007, pp.120-121. 
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informal) da superfície. Atenuava-se tanto o humor como a tendência macro-figurativa. 

Os títulos perdiam o anterior humor e centravam-se na substantividade de objectos, 

parecendo apontar a tacteabilidade textural dos mesmos: Peles; Penas; Pedras; Paus, 

Pedras e Paus; Pedras e Montanhas; Ananaz; Flor e anémona; Penas Amarela; Verde-

Polvo…. Contudo, o desejo de extensão textural era ainda um desejo da sua pintura.  

Na década de 1980, Fátima Vaz começou a dedicar-se à execução de pequenas 

encenações escultóricas que pareciam pequenas florestas no aproveitamento da textura 

cromática da sua pintura83. Efectuados em placas acrílicas ou papéis pintados, 

recompondo-se como caixas horizontais, reconstituíam mundos miniaturizados, na 

memória dos modelos reduzidos de René Bertholo, das esculturas de pastor de Cutileiro 

(que adiante analisaremos) ou, sobretudo, dos Jardins Felizes (ou Zen) de José 

Rodrigues. Destes, mantinha o mesmo fascínio pela miniatura (Jardim das Moscas I e 

II, 1986; Lago, 1987), mas seria com os Jardins de José Rodrigues que a estrutura mais 

se assemelha. Porém, à versão meditativa, menos cromática e mais polida de José 

Rodrigues, que precisava tanto de materiais estáveis e sólidos (metal e pedra), como do 

vazio para criar espaço, Fátima Vaz preferiu o domínio textural da cor em planos de 

papel de cartolina recortados e pintados, como se as suas florestas fossem uma versão 

barroca dos jardins ascéticos de José Rodrigues. 

 

                                                                                                                                               
82 Sílvia Chicó, in catálogo da exposição: Fátima Vaz, Lisboa: Galeria Ana Isabel, Outubro-Novembro 

1987. 
83 Eram primeiro apresentadas na III Exposição Gulbenkian (Julho-Agosto 1986), na II Bienal de Artes 

dos Açores e do Atlântico (Novembro-Dezembro 1987) ou em individual na Galeria Ana Isabel 
(Outubro-Novembro de 1987).  
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Revelada com impacto no início da década de 1970, interessa também referir Maria José 

Aguiar (n.1948), sobretudo devido ao modo como uma memória neo-figurativa 

trabalhou um sentido erótico. A pintora revelou-se com discussão na sua primeira 

exposição individual em 1973 na Galeria Alvarez. Com uma série que ficaria conhecida 

como Festa das Cruzes, a sua pintura era apresentada como sendo o «espaço de um 

Eros torturado», do «corpo lutando contra a agressividade ambiente» e da «simplicidade 

da aventura desejada»84. As composições exploravam-se num contraste entre a 

saturação das formas e das cores, cultivadas como sinalizações de corpos acumulados 

definindo uma estrutura tendencialmente em cruz em contraste com o vazio 

monocromático da zona dos vértices.  

Em 1982 apresentava na Galeria Espaço Aberto, no âmbito do Círculo de Artes 

Plásticas de Coimbra (Abril) e, logo de seguida, na Galeria Roma e Pavia do Porto 

(Maio-Junho)85, uma nova série que ficaria conhecida como Camuflagens. As 

                                                 
84 Egídio Álvaro, “O Espelho da Solidão”, in catálogo da exposição: Maria José Aguiar, Porto: Galeria 

Alvarez, Dezembro 1973 
85 Cf. catálogo da exposição: Maria José Aguiar. Camuflagem. Pintura 81/82 (desdobrável), Porto: 

Galeria Roma e Pavia, 26 Maio a 9 Junho 1982. 

Maria José Aguiar, Pintura, 1973,  
óleo sobre tela, 150x120 cm,  

col. Jaime Isidoro 
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figurações cada vez mais simbólicas e de cor mais forte lançavam-se numa acumulação 

de efeito pop. Por um lado acentuavam-se as referências sexuais; por outro, a alegria da 

pintura parecia lançar a pintura numa festa descomprometida. Num cromatismo de 

disneylândia produzia-se uma pintura de figuração agressiva onde pompeavam 

elementos sexuais, sobretudo fálicos, como uma Festa de Eros em versão feminina. 

Deslizando entre opostos, o campo visual descentrava-se num resvalar de difusão e 

emaranhamento de dicotomias: a ordem e a desordem, o cheio e o vazio, o fixo e o 

estável, a forma e o informe, o nítido ou o vago, o quente e o frio ou o luminoso e o 

escuro. Uma dimensão orgânica de evocações eróticas, como que «questionando o tabu 

do irrepresentável»86, lançava a pintura num jogo de acumulações de cujo caos o que 

emergia e se oferecia à percepção, mais do que iconografias, eram símbolos eróticos. O 

contraste cromático domina a composição, mas a aglomeração acaba por absorver esse 

contraste numa dimensão festiva e barroca. A própria agressividade obscena da 

figuração dilui-se ou entra nesse enredamento de elementos. A festa da cor, em 

contraste, efectua alguma camuflagem à imoralidade dos elementos mais obscenos e da 

pulsão erótica da pintura. O erotismo concentrava-se no símbolo fálico, como obsessão 

arquétipa, mas ao mesmo tempo desviava-se na festa da cor e na aglomeração das 

formas. Nesta oscilação a pintora parecia divertir-se «a subverter, recorrendo (…) à 

representação do falo, elevando-o à categoria de ícone [preferimos símbolo devido à sua 

expressão arquétipa] e usando esse elemento como coisa decorativa, dessignificando-o, 

banalizando-o na pintura, esgotando-lhe o impacto (…)»87. Figurado como obsceno, o 

falo é manipulado na composição como padrão inocente e para se esquivar, brincando 

com a percepção num jogo de camuflagem.  

Em 1987 era convidada para participar numa exposição de homenagem a Amadeo de 

Souza-Cardoso com quem a sua pintura era associada. Por um lado o sentido de 

aglomeração lembrava a última fase de Amadeo; por outro a dimensão festiva, de 

aparato popular e feirante, permitia relações com as citações populares de Amadeo e as 

festas do Minho, da Barcelos natural da pintora. Nesta exposição era ainda associada às 

acumulações arquétipas de Alan Davie e Claude Viallat88 (a que acrescentaríamos Peter 

Saul não fosse o sentido figurativo deste que Maria José Aguiar transformava em 

                                                 
86 Fátima Lambert, João Fernandes, “Porto 60/70: Os Artistas e a Cidade”, in catálogo da exposição: 

Porto 60/70: os Artistas e a Cidade, Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 25 Janeiro a 
29 Abril 2001, p.31.  

87 Sílvia Chico, “Maria José Aguiar. Humor, provocação e sabedoria”, in Colóquio Artes, Lisboa: FCG, 
nº106, Julho-Setembro 1995, p.4. 
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formas simbólicas). Seria ainda possível associar um vínculo surrealista através do 

automatismo de Masson ou, ainda mais, de Matta (1911-2002), no modo como os 

símbolos eróticos de Maria Aguiar emergiam da festa da pintura como se esta fosse a 

expressão já não dominada do desejo. Tal marcação de desejo, em versão feminina, 

oferecia um espaço de provocação que alertava a pintura de Maria José Aguiar para o 

espaço de recepção artística. 

Contudo, no mesmo ano, a pintora apresentava uma nova orientação do seu sentido de 

acumulação89. No que ficaria conhecido pela série Dobble, acentuava-se uma tendência 

neo-expressionista na linha do americano Philip Guston (1912-1980) ou dos alemães 

Jorg Immendorf (n.1945) e Penk (n.1939), numa acentuação da mancha e num gesto 

rude manifestados em cores menos vivas e festivas relativamente ao percurso da 

pintora. Nesta fase acentuava-se o espírito da citação, tornada mais alargada e plural, 

mas não no sentido do coleccionador90 – era ainda o espírito da acumulação que 

desarrumava a própria citação vadiando-a na composição.   

Na série Incontinental da década de 199091, numa aproximação à pintura de Álvaro 

Lapa com quem vivia92, a pintora afrouxava a sua dimensão sensível numa orientação 

mais mental, no peso das formas e na opacidade monocromática da cor. Apesar de 

recuperar a acentuação da saturação da cor, esta passava a dar-se mais em extensão e 

menos no contraste, tal como nos anos 70 fora apanágio. A sua pintura parecia querer 

reencontrar-se entre Fátima Vaz e Lapa, entre o barroquismo decorativo da primeira e a 

austeridade do segundo. Mas se o barroquismo textural de Fátima Vaz era infantil e 

feminino, o de Maria José Aguiar curto-circuitava essa dimensão com o peso obsceno 

da figuração. Por outro lado, esta mesma densidade do símbolo resistia ao impor-se na 

clareza da sua obscenidade. Enquanto em Fátima Vaz um gesto de truculência é logo 

esvaziado pela festa da pintura, que lhe denuncia a infantilidade em que opera, tornando 

tal gesto só residual e inocentemente manifesto, em Maria José Aguiar a festa não 

esconde um fundo impúdico com o qual entra em contradição. A sua pintura sempre se 

manifestou nesse excesso de referentes indecorosos, e de poder masculino, cuja 

                                                                                                                                               
88 Cf. Ibidem, pp.4-7.  
89 Cf. catálogo da exposição: Maria José Aguiar, Porto: Galeria Nazoni, Sla Atlântica, Janeiro 1987.  
90 Tese defendida por Bernardo Pinto de Almeida, “Untitled”, in catálogo da exposição: Maria José 

Aguiar, Porto: Galeria Nazoni, Sla Atlântica, Janeiro 1987.  
91 Cf. catálogo da exposição: Maria José Aguiar. Pinturas / 1991-93 – (Incontinemtal) = (S.I.), Lisboa: 

Galeria Valentim de Carvalho, s.d.  
92 Em sentido inverso, também Álvaro Lapa revelaria marcações de Maria José Aguiar, deixando que 

algumas das suas pinturas fossem invadidas pelos símbolos eróticos da esposa. Existe actualmente na 
colocação da Galeria 111 uma pintura sem data onde é explícita essa invasão.  
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imoralidade a festa feminina da pintura não consegue anular – pelo que se socorreu da 

animação do seu próprio jogo pictural.  

 

Do Grupo 5+1, activo entre 1976 e 197893, além de João Hogan que, mais velho e de 

outra geração, já abordámos, e de Virgílio Domingues, que abordaremos no âmbito 

exclusivo da escultura, alguns nomes mais novos surgiram em finais da década de 1960 

com projectos figurativos de pintura com abeiramentos à nova-figuração. Se Júlio 

Pereira94 foi hesitante num predomínio da abstracção e se Teresa Magalhães (n.1944)95 

foi a mais coerente deste grupo num projecto abstracto, Guilherme Parente e Sérgio 

Pombo apresentaram um projecto figurativo com aproximações ao ambiente neo-

figurativo.  

 

Guilherme Parente (n.1940) contribuiu para a nova-figuração a partir de finais de 1960. 

Após uma fase em que o gesto pictórico se efectuava sobre uma estrutura geométrica de 

                                                 
93 Constituído por 5 Pintores (João Hogan, Júlio Pereira, Guilherme Parente, Sérgio Pombo e Teresa 

Magalhães) e um pintor (Vergílio Domingues), o grupo apresentou-se em 1976 na SNBA de Lisboa, 
em 1977 em Viena e em 1978 na SNBA de Lisboa e em Évora.  

94 Sobre Júlio Pereira, cf. catálogo da exposição: Júlio Pereira. Pintor de Arte, Lisboa: Palácio Galveias, 
1997. 

95 Sobre Teresa Magalhães, cf. Fernando Rosa Dias, “Teresa Magalhães”, in Centro de Arte Moderna 

José de Azeredo Perdigão. Roteiro da colecção, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, pp.162-

Guilherme Parente, Sem Título, 1973, 
acrílico sobre tela, 146x114 cm 
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compartimentação do suporte, por volta de 1968, altura em que vai para Londres 

trabalhar na Slade School com Bartolomeu Cid dos Santos no âmbito da gravura (até 

1970), a subdivisão geométrica anterior passava a integrar figurações. Ao integrar a 

figuração, essa estrutura compartimentada atraía um sentido narrativo, porém sustido 

pela atracção mútua entre uma similitude iconográfica e a simetria do campo visual. Um 

sentido de ordem e irrealidade invadia e silenciava a possibilidade narrativa.  

A partir de 1970, e com o regresso à cor e à pintura, a dimensão cenográfica e 

paisagística absorvia a anterior hesitação narrativa expandindo-a. Um sentido lírico, ou 

mesmo ingenuista, ao mesmo tempo quase-pop na afoiteza da cor luminosa e pura, e 

quase-metafísica na extensão da cor até ao despovoamento, era sempre conduzido por 

uma espontaneidade que falava de um prazer manual e instintivo da pintura – que 

simultaneamente fintava o brilho frio da pop e a aridez metafísica. A pop e a metafísica 

fundiam-se sem o choque ou absurdo que analisámos em Calvet. Um gosto pela 

ortogonalidade, invadida por oblíquas e curvas orgânicas, concebia esse cenário 

paisagístico que não escapava ao domínio pictórico. Mais do que o desenho, é a mancha 

que constrói, estendendo-se com sentido compacto e sem atmosfera porque assenta num 

«tecido contínuo de organização cromática»96. A paisagem surge entre o natural e o 

imaginário, numa disponibilidade fabulatória: «Os objectos naturais são representados 

como se fossem imaginários. Os objectos imaginários são representados como se 

fossem naturais. Assim se dissolvem fronteiras entre o natural e o imaginário, numa 

aproximação dos seus pólos respectivos, no questionamento dos seus estatutos. O êxito 

destas transfigurações deve-se, porém, não a qualquer programa conceptual, mas às 

consequências da picturalidade»97.  

No Grupo 5+1 e nos anos 70, a pintura de paisagem de Guilherme Parente estabelece 

um diálogo com a de João Hogan. Ambos transportavam a paisagem para uma 

dimensão metafísica. Mas em Hogan esta dimensão adquiria-se por despojamento dos 

referentes reais da tipologia e por atenção a estes, como atrás dissemos. Em Guilherme 

Parente era a pintura que, na mancha e no colorido, anulava qualquer razão referencial – 

como se fosse um espaço pictórico apriori a descobrir a paisagem e logo lhe 

determinasse um sentido irreal à revelia de quaisquer referentes. Daí, se a paisagem de 

                                                                                                                                               
163. 

96 Rui Mário Gonçalves, in Guilherme Parente, Lisboa: Edições Cosmos, 1990, p.17. 
97 Ibidem, p.16. 
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Hogan era sobretudo desabitada e silenciosa, a de Guilherme Parente era 

simultaneamente irreal e jovial.  

A partir de 1974, um movimento circular da mancha interfere na extensão e precisão da 

mancha. As formas começam a ficar mais diáfanas e levitantes, aumentando o 

imaginário narrativo e fabulatório. Nos primeiros anos de 1980, a mancha afirmou-se 

fluida, como aguarela e algo próxima de um Pierre Bonnard. Apesar da visibilidade da 

sua matéria, a mancha apresenta a movimento de um arabesco e a leveza de uma 

velatura. Sem peso, a mancha carrega essa visibilidade material que, contudo, parece 

não carregada nem aderente ao plano. A mancha pictórica, como matéria informe, 

atenua os contrastes e anima-se no devir das transições cromáticas. Depois da simbiose 

entre a pop e a metafísica sobre um fundo expressionista e lírico, de um universo mais 

infantil que naïf, emergia esse lirismo como prazer da pintura, uma «“reverie” sem 

fatalismo»98 em que a fábula ultrapassava a cenografia como um sonho pictórico da 

paisagem.  

 

      

Sérgio Pombo (n.1947) começou por se apresentar em meados da década de 1960 em 

várias exposições colectivas. Exibiu-se pela primeira vez individualmente em 1973 na 

Galeria de S. Francisco, com uma pintura que sintetizava a sua maior aproximação e 

contribuição para a nova-figuração, num articulado jogo entre a exploração do vazio e 

do desenquadramento.  

As figuras oferecem-se na paisagem como vazio e, por vezes, surgem desenquadradas, 

fazendo o olhar saltar no vazio entre zonas de fixação onde instavelmente se 

estabelecem as figuras. O espaço é dilatado pelo esvaziamento, deixando as figuras a 

beira de uma catástrofe qualquer99. A paisagem, enquanto vazio monocromático, acelera 

                                                 
98 Ibidem, p.19. 
99 Cf. Rocha de Sousa, “Exposições. Lisboa-Galerias. Sérgio Pombo/Galeria Judite Dacruz”, in Artes 

Plásticas, Porto, nº1, Outubro 1973, p.24.  

Sérgio Pombo, Sem Título (pés), 1973, 
poliéster policromado 25x34,5x34,2 cm, 
Lisboa: FCG-CAMJAP 

Sérgio Pombo, Sem Título 

(joelhos), 1973, poliéster 
policromado 20x30x23 cm, 

Lisboa: FCG-CAMJAP 
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o olhar para a figuração, constringindo-o a absorver-se na construção desta e, por 

conseguinte, fazendo despontar a mancha como picturalidade matérica e gestual. A 

aparência cartazista de reminiscências pop desfaz-se nesta estratégia compositiva que 

denuncia a pintura. A frieza aparente revela, num segundo momento de olhar ou do 

desvio de uma primeira instância contemplativa, a descoberta de um dinamismo de 

concepção. Estilizando a partir da mancha e não do desenho, explora-se um cartazismo 

artificial. A semelhança da realidade, como esforço da pintura, acabava por exibir a 

própria pintura como perda da realidade: «A semelhança era uma lâmina de gume duplo 

que cortava para sempre o sonho de possuir o real. O quotidiano é um deserto em que o 

absurdo se afirma totalmente. Quanto mais se avança mais longe se está das 

certezas»100.  

Paralelamente à pintura, Sérgio Pombo tem realizado uma escultura dominada por 

insinuações paisagísticas, como Paisagem que apresentou em 1969 na exposição de 

Artes Plásticas do Banco Português do Atlântico, ou em torno da figura humana, 

sobretudo feminina. Uma série de 1973 de esculturas de poliéster policromado 

desenvolvia estas pesquisas consagrando uma exploração do fragmento. Uma figura 

feminina é fornecida aos pedaços (pés, tronco, joelhos, cara, barriga), recombináveis ou 

isoláveis numa permuta interminável e de impossível reconstituição integral. Os 

fragmentos do corpo interrompem-se bruscamente, como que seccionados por um plano 

e deixando vazios entre si. Cada parte pede um corpo não restituível e insinua uma 

acção também ela não comprovável. A única narratividade que se consegue impor é 

esse da reconstituição de um corpo de peça para peça. Por isso, não consegue advir uma 

representação de um corpo, nem há referente descortinável. Este procura-se ainda na 

precisão dessas partes cujo rigor tão lacónico como colorido não devolve a espessura de 

uma autoridade ontológica. A contradição encontra-se entre a estabilidade de cada parte 

apresentada como manifestação de uma instabilidade e autonomia da figura feminina. 

Não é a integralidade e autonomia que justificam a parte, mas a parte que se questiona e 

inquere sobre a possibilidade desse todo. Mesmo na proximidade das partes, o que 

domina não é tanto a sua separação mas o seu afastamento ou o seu hiato. A impressão 

dominante é a da solidão de cada parte.  

                                                 
100 Egídio Álvaro, “Sérgio Pombo. Sinais enigmáticos e obsessivos da realidade quotidiana”, in catálogo 

da exposição: Catálogo da exposição: Figurações. Intervenções, Lisboa: Sociedade Nacional de Belas 
Artes, Maio 1980 
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Esta produção escultórica como que fez oscilar as orientações da pintura. Nos finais dos 

anos 70, sobre o mesmo vazio das pinturas anteriores (e, doutro modo, nestas 

esculturas), acentuava-se a fragmentação e o isolamento da figuração. O desejo de um 

esquematismo acelerava a gestualidade, na procura de um imediatismo simplificador da 

figuração. Ao sentido de isolamento da figura juntava-se o do fragmento. Do quotidiano 

enigmático resvalava-se para um enigma com quotidiano.  

No início dos anos 80, não só a gestualidade se carregava em situação neo-

expressionista, como o fragmento passava a predominar como estrutura, obrigando o 

olhar a saltar na composição. Se antes o vazio concentrava a figura e os saltos diluíam-

se na distância, agora a proximidade relativa e multiplicada dos elementos, mais 

fragmentários, compartimentava o espaço e faziam pulular a percepção. O fragmento 

passava a surgir na autonomia de uma falha cuja precisão arquétipa consolidava a 

evocação da sua falta. A integralidade da parte sustenta uma grandiloquência da falta ou 

de uma instável perda perante o todo. Daí esses saltos provocados nos interstícios, essas 

vertigens de vazio alimentadas nas falhas. Os fragmentos oferecem-se como parcelas 

independentes, cuja autonomia remete para um todo como resto, sem reminiscência e 

ausente. Cada salto perceptivo só vai encontrar outro fragmento e outra perda, sem 

reencontros nem reconciliações. A energia do gesto expressionista alimenta a 

impossibilidade de fixação nesses fragmentos. Trabalhadas isoladamente, cada 

fragmento fala de uma fracção de representação e da sua transmutação em pintura.  

Os desenvolvimentos sequentes efectuaram uma apropriação residual, em que o 

fragmento se reduzia a um mero vestígio do mundo que desejava afirmar-se com peso 

de sinal. O gesto firmado «anuncia, num só tempo, um acto de destruição e uma luta 

contra a desconstrução invasora», pelo que «criação e destruição, construção e 

interrogação, nascem quer do gesto que define a forma quer da forma que inspira o 

gesto»101. Nesta tensão inscreve-se a instabilidade de cada forma e instala-se um 

abandono que deixa perdido cada elemento, restando à percepção saltar sem nostalgia 

para outra zona do quadro e para outra inscrição de parte. A ânsia do gesto revela 

implicações estruturais e compositivas, concatenando o tempo do olhar, retirando-lhe a 

fluidez e continuidade no interior de um mesmo campo visual. O efeito lança em cada 

marca um estigma residual, um fragmento ou cicatriz de uma precária concepção da 

                                                 
101 João Pinharanda, “Ulisses no lugar de Penélope”, in catálogo da exposição: Sérgio Pombo, Lisboa: 

Galeria de Exposições Temporárias do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 21 Junho a 
26 Agosto 2001, p.7. 
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figura que, com carecimento na sua proximidade, galga bruscamente para outra parte 

que também se vai surpreender com carência. É no ritmo saltitante entre sinais residuais 

e parcelares, na justa amplitude que obriga a percepção a refazer-se em cada investida, 

que a composição se anima.  

O percurso de Sérgio Pombo cruza uma aproximação à nova-figuração e à Pop Art com 

um fundo anímico neo-expressionista, que o posiciona entre gerações pictóricas. Nesse 

cruzamento explorou a concentração sinalética do fragmento com o vazio ou hiato entre 

si. 

 

Nos finais da década de 1960 e com transições para a década seguinte, a Pop Art inglesa 

teria marcações em Portugal que completavam algumas sinalizações de Paula Rego, 

através de David Evans e Ruy Leitão. 

                                         

David Evans (nascido em 1945 em Poulton-Le-Fylde) vem para Portugal em 1967. 

Apresentou-se em 1970 na Galeria Quadrante e em 1971 na Galeria Judite Dacruz 

com um trabalho efectuado a acrílico inspirado na banda-desenhada, na linha das obras 

de Lischtenstein, Patrick Caulfield, Bernard Rancillac, Adami ou Erró. As cores eram 

lisas e as linhas a negro espessas. O quadrado de banda-desenhada lembra Lischtenstein, 

mas enquanto este fazia coincidir o quadrado com o quadro, David Evans desacertava-o. 

David Evans, Pintura, 1971, 
não localizado 
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As divisões de quadrados de banda-desenhada (quadradinho de banda-desenhada que 

era uma matriz de fundo geométrica que tinha marcado primeiras experiências 

pictóricas102) surgiam interrompidas e, portanto, desajustadas ao enquadramento do 

quadro, explorando-se dentro deste entre a visibilidade e a interrupção ou corte. Com 

este enquadramento dentro de um enquadramento dispunha-se uma ortogonalidade nem 

sempre rigorosa, explorando por vezes ligeiros desacertos entre as ortogonais do quadro 

e as dos citados quadrados de banda-desenhada. O desenho, em grafismo de banda-

desenhada lembrava de novo Lischtenstein, mas aproximava-se mais de Caulfield ou 

Adami. A figuração surgia algo absurda, invertendo-se a lógica comunicativa da banda-

desenhada. Sendo modo de consumo de massa, ela despontava estranha e pouco 

explícita. Os elementos reconheciam-se, mesmo que de modo fragmentário, mas o 

sentido da imagem era menos claro, embora intencional. Os balões ou outros grafismos 

típicos da banda-desenhada surgiam não com texto, como Lischtenstein, mas com 

texturas e grafismos, como se a linguagem e códigos fossem tão próprios à banda-

desenhada que se fechassem sobre ela. A estrutura narrativa da banda-desenhada e a 

figuração reconhecível articulam-se num desentendimento que invade a imagem de 

estranheza e desconfiança: «Identificamos a cena subitamente exposta, destacada de um 

conjunto de um conjunto de outras cenas imagináveis, mas a nossa conclusão crítica 

tem de fazer-se dentro dela e para além dela, num limite breve quanto ao que a define e 

muito eficaz quanto ao que a excede»103. Se nos aproximamos demasiado de um 

quadrado, os restantes, anunciados e cortados, são solicitados como falta devido ao 

silêncio de sentido com que somos votados.  

Parcos de figuração humana, são os objectos ou vegetais que dominam, agindo como 

personagens de um teatro absurdo instaurado no quotidiano. O seu isolamento e 

tamanho consumiam o poder comunicativo. Ao contrário dos objectos em acumulação e 

queda de René Bertholo, estes estão solitários e em comunicações mínimas. O contorno 

e lisura cromática referem tanto a artificialidade gráfica como o laconismo da sua 

presença.  

Logo após as duas exposições individuais, um sentido expressionista invadia e arrastava 

a anterior dimensão gráfica e a sua frieza. Verificava-se tanto uma perda da 

ortogonalidade anterior como da fixidez do grafismo linear, para dominar a obliquidade 

e o arrastamento. A cor plana ficava afectada na sua precisão em extensão. Uma espécie 

                                                 
102 Cf. Rocha de Sousa, “David Evans”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG., nº13, Junho 1973, pp.9-10.  
103 Ibidem, p.10 
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de anamorfose e uma gestualidade de teor expressionista misturavam-se com o anterior 

grafismo, numa indecisão simbiótica entre frieza gráfica e calor gestual.  

 

                                                            

Ruy Leitão (1949-1976) teve uma aparição breve, falecendo jovem e produzindo poucas 

unidades de telas e algumas centenas de desenhos. Filho da pintora Menez, foi formado 

em Londres entre 1966 e 1970 (Central School of Art durante um ano, entre 1966-1967, 

e depois na Chelsea School of Art até 1970), tendo sido discípulo de Patrick Caulfield 

(1936-2005), seu professor em Londres. A sua breve aparição ficou assinalada nas 

promissoras exposições individuais efectuadas na Galeria 111 (1971) e na Galeria da 

Emenda (1974), antes do seu precoce falecimento.  

A sua marca pop, estranhamente intimista nos suportes e materiais que explorou, 

efectuava a captação de uma dimensão pública, social e anónima relativa à cultura de 

massas. Porém, não quis registar uma iconografia, mas uma espécie de décor ou brilho 

desse mundo, onde ele esquece que é objecto ou figura, para ser ritmo de vida urbana. 

Mais do que pintura sobre tela, efectuou vários estudos, registos de coisas e ritmos que 

o rodeavam – a lápis de cor, guache ou marcador. O efeito foi o de uma espécie de 

recolector de situações cromático-texturais do mundo industrial e urbano.  

A exactidão gráfica do meio de representar, estabelece a distância com o representado. 

Como disse Caulfield da sua obra, a «exactidão dá autoridade à imagem»104 e é com 

                                                 
104 Patrick Caulfield, in catálogo da exposição: Ruy Leitão, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

Ruy Leitão, Sem título, 1967, 
feltro sobre papel, 59x42 cm 
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esta premissa que a transfiguração se efectua. Sem a distante frieza de Caulfield, 

preferiu um sentido de acumulação por extensão e justaposição que o aproxima de Paula 

Rego ou um interesse por padrões de bordados que o aproxima de Fátima Vaz, embora 

com menos organicidade perante uma e menos densidade textural perante a outra.  

Apesar da acumulação afirmar texturas, estas não apresentam a mesma densidade que 

em Fátima Vaz. Enquanto que em Fátima as superfícies se definem por essas texturas, 

em Ruy Leitão elas conjugam-se com a cor monocromática. Do mesmo modo, em Ruy 

Leitão havia mais tendência para existir uma maior identificação dos elementos 

figurativos que em Fátima Vaz. Apesar da identificação habitual, as coisas 

sublinhavam-se como superfícies de cor. Se em Fátima eram as texturas de cor que se 

queriam tornar coisas, em Ruy Leitão eram as coisas que se tornavam meras texturas 

cromáticas.  

 

Outra proposta de nova-figuração surgida nos finais da década de 1960 para ter 

visibilidade em exposição individual no ano de 1973, foi a de Carlos Carreiro (n.1947). 

Nascido nos Açores (Ponta Delgada) ficaria ligado à Faculdade de Belas Artes do Porto, 

como discente e docente. Numa orientação que manteria com coerência, apareceu então 

na pintura portuguesa praticamente como o último expoente de uma nova-figuração 

narrativa ou, como preferimos para o seu caso, uma nova-figuração mitográfica.  

Desde cedo as suas imagens conceberam-se numa acumulação de figuras em cores 

vivas, que cedo se delimitaram por contornos negros na linha da tradicional ilustração 

ou da banda-desenhada, o que ajudava tanto na definição e lugar das figuras, fazendo-as 

resistir à acumulação figurativa, como na acentuação do contraste cromático, levando a 

proximidades com a cultura hippie e o seu barroquismo psicadélico105. Os jogos de cor e 

de luz seriam uma das suas marcas determinantes e no interior da qual se poderão 

assinalar as maiores variações da sua produção, ou aquelas que poderiam decidir ciclos. 

Depois do cromatismo mais liso e de maior marcação da Pop Art ter marcado os anos 

70, nos anos 80 desenvolveu uma modelação diáfana e brilhante com que criava 

volumes bizarros e de estranho lustre. Em meados da década manifestou uma tendência 

monocromática que expulsava as figuras, chegando a registar cenários vazios e 

                                                                                                                                               
Galeria de Exposições Temporárias, Novembro 1985 

105 Cf. Fernando Pernes, “Carlos Carreiro – «A noite e o riso»”, in catálogo da exposição: Carlos 

Carreiro, Lisboa: Galeria Bertrand, Janeiro 1986. Lembramos os trabalhos da «Psychadelic Graphics», 
sobretudo de Milton Glaser (n.1929) e da Push Pin Studio (formada em 1954). Cf. Jeremy Aynsley, 
Pioneers of Modern Graphic Design. A Complete History, Octopus Publishing Group, Mitcheel 
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desabitados na sua irrealidade cromático-luminosa. Depois do retorno das figuras aos 

cenários (Figurantes insistem em regressar aos cenários, 1990), Carlos Carreiro 

explorou atmosferas bizarras e irreais a partir de uma dominante cromática. A primeira 

orientação foi o monocromo azul, espécie de imagens do mito de Atlântida, de 

atmosfera subterrânea líquida e lenta, numa «tonalidade aquática» ou de um «oceano 

onírico»106. A seguir explorou um ambiente monocromo vermelho (Idílio no Mar 

Vermelho, 1994), numa atmosfera «rubra e poente»107.  

Como um velho coleccionador de gabinete de curiosidades, ainda sem rigor disciplinar 

e científico a separar, ordenar e sistematizar as coisas, Carreiro apresentava uma 

figuração por acumulação criando um «espaço de sobrecomunicação»108. Este gosto de 

acumulação de figuras, acentuado a certa altura por uma preferência por campos visuais 

de elevado eixo vertical, facilita o processo de «condensação e deslocamento»109 em 

que se tem movido a sua produção. As figuras sucedem-se num duplo processo: por um 

lado estendem-se no campo visual numa continuidade que acumula e condensa; por 

outro, tal acumulação concatena um jogo semântico em que tais figuras se oferecem 

numa disponibilidade de sentido em ruptura, em que cada figura abandona a anterior por 

desvio da expectativa de sentido, portanto, por deslocamento. A figuração aproxima-se 

numa agregação que apela à unidade global, mas as relações particulares e 

interfigurativas sofrem um afastamento, uma desunião que estranha a razão global da 

imagem. Assim, a aparente coerência global revela-se absurda em cada momento. As 

figuras sucedem-se como circuitos desconectados, efectuados por desvio e em absurdo. 

Há uma espécie de efeito expansivo figura a figura, análogo ao que verificámos 

acontecer em Paula Rego ao nível da figura como forma e que comparámos às pregas 

de Deleuze. Mas se em Paula Rego era o limite formal da figura que era adiado, em 

Carreiro são as próprias figuras que, uma a uma, fornecem uma sequência extensível de 

uma conexão narrativa adiada. É entre as sequências figurativas, como que no seio de 

uma espécie de dobra semântica, que se fazem estender simultaneamente a sequência 

figurativa e a sua relação absurda.  

                                                                                                                                               
Beazley, 2004, pp.152-161. 

106 Maria João Fernandes, “A pintura de Carlos Carreiro. Uma visita a Atlântida”, in Colóquio Artes, 
Lisboa: FCG, nº105, Abril-Junho 1995, p.23. 

107 Ibidem, p.21. 
108 Bernardo Pinto de Almeida, “O sonho de Alice no castelo do facteur cheval”, in catálogo da 

exposição: Carlos Carreiro. Dos truques do Adamastor À vingança dos Perús, Porto, Árvore, 12 
Novembro a 7 Dezembro 1999.   

109 Bernardo Pinto de Almeida, in desdobrável da exposição: [Carlos Carreiro], [não indica local], 
[Dezembro 1985].  
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Devido a esse lapso no seio das próprias relações, considerarmos que a fantasia 

figurativa de Carlos Carreiro apresenta pertinentes afinidades com os trabalhos no 

âmbito da ironia e desconstrução no interior da narrativa e da linguagem trabalhadas 

pelo grupo escocês emergente na década de 80 da Renascença de Glasgow
110, sobretudo 

Steven Campbell (1953-2007). Embora menos crítico e engagé que este último, e com 

maior acentuação da densidade figurativa, Carlos Carreiro tem trabalhado o mesmo 

interesse pelas descontinuidades e absurdos nas coisas e entre elas, por cenas esvaziadas 

das suas causas e fundamentos – ou, se quisermos, onde a decifração parece requisitar 

algo semelhante ao salto de tigre segundo Walter Benjamin111 ou à arqueologia do 

saber segundo Foucault112, procurando um encontro com um momento de 

descontinuidade que, contudo, nas imagens de Carreiro é processual e a pergunta pela 

origem e fundamento se revela inexequível e apenas provocando um retrocesso infindo. 

Para Benjamin e Foucault tratavam-se de modos ou estratégias de estilhaçar a 

continuidade da história e de denunciar os mecanismos de poder que decidem os 

discursos. Se na pintura de Carlos Carreiro não é imediata essa denuncia do poder é 

exactamente porque a imagem está invadida dessa constante dimensão de maravilhoso, 

por uma ordem mitográfica onde em cada necessidade de ligação as continuidades se 

fragmentam, onde se desobedece a uma linearidade discursiva e onde o que antes 

parecia certo, ao ser exposto em lapso e absurdo, logo deixa de o ser.  

A referida condensação faz esvair a densidade narrativa e mesmo ideológica dos 

elementos citados. Devido ao absurdo colocado nas conexões das figuras, a pintura de 

Carlos Carreiro não revela nem boas nem más maneiras (ao contrário das más maneiras 

de Henrique Manuel ou Batarda), numa amoralidade ajustada a uma situação onírica, 

pelo que se aceitam que estas sejam imagens a partir ou em busca do sonho. Com 

alguma intenção na escolha, provoca-se e acentua-se o vazio e absurdo de sentido entre 

as coisas. O preenchimento de figuras não densifica o sentido, antes alimenta esses 

vazios colocados entre (dobra semântica) e nas relações das figuras. A pintura surge 

como uma abundância iconográfica típica das culturas urbanas, mas para manifestar 

esse circuito absurdo ou esse curto-circuito por simultânea propagação e ruptura do 

sentido revelado na concentração ou sequência figurativa. A sua aparente narratividade 

                                                 
110 Sobre a Renascença de Glalow e Adrian Wiszniewski, cf. catálogo da exposição: A Ilha do Tesouro / 

Treasure Island, Lisboa: FCG-CAMJAP, 7 Fevereiro a 4 Maio 1997. 
111 Ver p.458, nota 16, da parte III deste nosso trabalho.  
112 Para síntese relativa à arqueologia do saber remetemos para a introdução de Eduardo Lourenço, 

“Michel Foucault ou o Fim do Humanismo”, in Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Uma 
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revela a mesma coerência de uma sequência de produtos num hipermercado ou de 

cartazes num muro publicitário. Num tempo de perda de unidade de um sistema de 

representação, Carlos Carreiro tem convocado a dimensão popular e de sobrevivência 

de um sistema tradicional (embora por artifício resgatado da cultura de massas) para, no 

seu interior, lhe alvitrar faltas de unidade semântica como paradigma da hipertrofia 

visual da cultura contemporânea. Restam as ironias, a roçar o irrisório, desses curto-

circuitos. O resultado é uma espécie de caos aprumado e polido, que só na requisição de 

sentido e de relação revela a sua desconexão, fragmentação e absurdo. Por isso, tal 

absurdo só se manifesta quando uma dimensão de maravilhoso já está instalada, pelo 

que só se confessa através dela.  

                                                

Na sua denúncia das mitologias do «modern way of live», Carreiro tem-se revelado um 

«Jeronimus Bosch na sociedade de consumo!»113. De facto, uma dimensão polifónica, 

lembrando Bosch ou Brueghel em ambiente pop e psicadélico, emaranha várias 

antinomias (onde os curto-circuitos se processam), misturando o erudito com o popular, 

o mundo da «arte» com a sociedade de consumo, a contemporaneidade com o passado, 

a história com o mito ou o real com a magia e o onírico, em jogos de afastamento e 

                                                                                                                                               
Arqueologia das Ciências Humanas, Lisboa, Edições 70, 1998, pp.9-46. 

113 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: Carlos Carreiro expõe na Galeria Zen, Porto: Galeria Zen, 

Carlos Carreiro, O Coleccionador, 
1975, acrílico sobre tela,  
100x90 cm, Ponta Delgada 
(Açores): Museu Carlos Machado 
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ruptura semânticos que se condensam na mesma pintura. Uma das suas habituais 

revisitações é a citação do mundo da «arte» erudita no seio do seu absurdo semântico (e 

que por isso não é nem censor nem panegírico), mas processando-lhe uma 

transfiguração para o devolver no mesmo lugar da «arte» erudita (sobretudo portuguesa) 

– exemplos das pinturas como A Vernissage (1972), a série Oito Imagens da Relação 

Absurda entre Arte Portuguesa e a Natureza (1974), que inclui títulos como O 

Coleccionador, Nuno Gonçalves e os pinguins ou Boavista-Benfica com Nuno 

Gonçalves à defesa, ou títulos incluídos na série Como visitar a Pintura Portuguesa 

sem esquecer o limpa metais coração (anos 90), tais como Tentativa de entrada na 

Pintura Moderna Portuguesa, Almada visita o Banho Turco de Pomar ou D. Sebastião 

já usava o limpa-metais coração. Nesse jogo de citações, em que Carreiro parece querer 

muito ilustrar e narrar, lembramos a maneira hipertrofiada de Batarda (que adiante 

analisaremos). Porém, se Batarda acumulava revelando uma implosão do sentido onde 

já nada se conseguia ilustrar nem narrar, Carreiro concentrava e condensava (Paisagem 

muito habitada, 1985) remetendo para circuitos internos de uma inquirição de meada de 

sentido interfigurativo, mas para nos arrastar para esse labirinto concatenado de 

absurdos. Por isso, se em Batarda o que ficava era um sarcasmo amargo, em Carreiro 

ficava um sarcasmo irrisório que deixava sobreviver uma dimensão lírica. Na pintura de 

Carreiro, a desmesura e o desregramento que arrastam a uma inevitável falha de sentido 

são os mesmos que permitem um rasto onírico: a sua motivação funciona aonde a 

explicação e fundamento não se permitem ou onde a razão de silencia: «Não se queira 

indagar, pois, sobre o sentido semântico nestes quadros de rutilante festa lúdica»114.  

 

Com implicações na iconografia da sociedade de consumo e, por isso, com relações 

com a nova-figuração (embora algo posterior ao seu tempo histórico e sendo possível 

avaliar uma dimensão mais reactiva que prosseguidora), esteve a proposta da pintora 

Emília Nadal desenvolvida na segunda metade da década de 1970. Antes, e enquanto 

pintora, explorou ao longo dos anos 60 uma pintura de estilização modernista, inspirada 

em Almada Negreiros, que lhe permitia uma pesquisa de teor religioso. Na primeira 

metade da década seguinte um sentido onírico substituía o religioso. Como resultado 

desta inflexão, Emília Nadal começou a trabalhar a partir de 1972 um projecto de 

                                                                                                                                               
Maio 1973. 

114 Cf. Idem, “Carlos Carreiro – «A noite e o riso»”, in catálogo da exposição: Carlos Carreiro, Lisboa: 
Galeria Bertrand, Janeiro 1986.  
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pintura (apresentando com sucesso na Galeria Ottolini em 1973) em torno de caixas-

palcos ilusórios que virtualmente estendiam a moldura como contentor espacial de 

cenas e figuras. Lembrando as caixas de Maria Gabriel ou os quartos de René Bertholo, 

projectos relativamente coevos, Emília Nadal centrou-se no irromper de iconografias 

classicistas no interior desse espaço-jaula pictoricamente definido. À estabilidade da 

caixa opõe-se o devir da presença ou do irrompimento de figuras e cenas no seu interior. 

Entre a estabilidade e o efémero, ambos congelados nesse enjaulamento da caixa-palco, 

há uma ordem própria de um espaço que virtualmente recua para logo terminar, um 

espaço que quase simultaneamente «se abre e se fecha»115 numa estratégia de recolha e 

aprisionamento. Apenas linhas oblíquas contrastam com a estabilidade ortogonal, 

fazendo funcionar uma temporalidade que parece rasgar a perenidade da caixa – como 

se a contingência anímica do empirismo de um Turner atravessasse a estabilidade do 

rigor mental e irreal de um Piero della Francesca (c.1415/1420-1492). Como nicho, a 

caixa determina um espaço próprio, recortado e separado da realidade, determinando 

um sentido mágico e inefável onde as citações, mesmo que do quotidiano, deixam de o 

ser. Como uma estufa de desquotidianeidade tal acolhimento de suspensão e 

imobilização do visual parece exibir as coisas como relíquias. A repetição fetichista e 

ritualizante de certos elementos, como a flor (O Tauromasoquista, 1972), a romã (série 

Decomposição, 1974), a laranja (As Laranjas, 1973) ou, sobretudo, o ovo (Os Ovos, 

1973; Homenagem a Piero della Francesca. A Pergunta, 1973), suspensos na 

artificialidade do espaço-caixa, sinalizam uma dimensão mágica e sacra. Usando uma 

grelha perspectivada que foi basilar na origem do tradicional sistema de representação, 

o espaço contentor revela-se lugar de absurdos de representação. Mas é pela 

estabilidade perspectivada em nicho que este lugar cénico especa o observador 

solicitando-lhe a atenção. Outro jogo também explorado, num desdobramento de 

ilusões, permite que o espaço ilusório se apresente como suporte de pintura, com 

pinturas dentro de pinturas, num eco de ilusões (série Decomposição).  

Em 1977, Emília Nadal apresentava no Centro de Arte Contemporânea do Museu 

Nacional Soares dos Reis uma exposição de desenhos, guaches e objectos sob o título 

genérico de Algumas propostas para a embalagem de conteúdos naturais e imaginários 

liofilizados, projecto que desenvolvia desde 1975. Foi com este projecto que 

                                                 
115 Tomás Ribas,, in A Capital, 5 Maio 1975, reed. parcial in catálogo da exposição: Emília Nadal, 

Madrid: Promocion del Patrimonio Cultural, S.A. PROPAC, Fevereiro 1976.  
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desenvolveu intervenção que melhor a implicou historicamente com a questão neo-

figurativa.  

Utilizando embalagens da sociedade de consumo, onde os produtos e serviços se 

mascaram e oferecem, Emília Nadal apresentava objectos e serviços imaginários, 

portanto tornados conceitos que se desejavam críticos e irónicos. Através do decalque e 

da colagem, Emília Nadal cobria ou substituía anteriores rótulos, redefinindo-lhes o 

programa social. Embalados em modo de cultura de consumo, ofereciam-se como 

slogans críticos à sociedade de consumo. Onde estava a marca panegírica e sedutora 

passava a oferecer-se o slogan crítico e reflexivo. A forma publicitária presenteava-se 

contra si própria. A tensão estava em fornecer slogans que se pretendiam críticos numa 

forma pronta a comer. A embalagem, que servia para conter, proteger e apresentar 

produtos de consumo, esvaziava-se para se tornar suporte (mas já não contentor nem 

embalagem) de mensagens críticas à cultura de consumo, como que se devorando a si 

própria numa autofagia116 enredada numa estratégia de deslumbramento.  

                                                 
116 Fernando de Azevedo, in catálogo da exposição: Emília Nadal. Pintura, Lisboa: Galeria Ottolini, 26 

Abril a 19 Maio 1973. 
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As primeiras latas eram guaches ou gravuras, espécie de projectos mas, com apoio de 

bolsa da FCG, Emília Nadal editou uma série de quinhentas latas litografadas com o 

título Slogans-Sortidos-Alimentos Dietéticos para Analfabetos (1978). Com estes 

objectos empilhados transformava a Galeria 111 num aparente supermercado. Nesse 

ano também efectuava embalagens monumentais de aparentes detergentes, com cerca de 

dois metros de altura. A mais famosa intitulou Skop – detergente ideológico para 

lavagem ao cérebro. É imediata a proximidade com as caixas Brillo de Andy Warhol. 

Mas, se Warhol colocava uma embalagem à escala do produto de consumo no lugar da 

arte, Nadal colocava uma embalagem de grande escala e de dimensão crítica segundo 

modos de apresentação da cultura de consumo. Por isso, colocava-se nos antípodas da 

apatia e neutralidade de Warhol. Se este simulava em concepção manual uma 

embalagem de produção industrial para se confundir com esta, ou para querer ser esta, 

repetindo por isso os próprios slogans e marcas reais, portanto restituindo friamente a 

dimensão simbólica da embalagem, Nadal simulava a produção industrial para apenas 

parecer esta, mas para se revelar crítica dela na leitura dos seus slogans. A própria 

Emília Nadal, SKOP – Detergente 

para lavagem ao cérebro, 1978, 
madeira pintada, col. FCG-CAMJAP 

 

 



 678

pintora esclarecia as suas intenções: «Mais do que uma “mise en boîte” de uma 

civilização, hoje universal, pareceu-me também urgente denunciar a corrupção da 

imagem ao serviço do desejo transformado em necessidade, bem como desmontar um 

processo tecnicamente sofisticado de condicionamento dos indivíduos e das massas, 

oculto sob a inocente designação de “comunicação visual”» 117. 

Na transição de décadas, Emília Nadal retomava a pintura (nunca totalmente 

interrompida), embora antecedendo com uma série de desenhos a lápis chamados 

Ruptura (1980-1981). Invertendo a lógica das caixas-palco, que recuavam ilusoriamente 

a superfície do quadro, Nadal fazia um rombo ilusório na superfície do quadro, a partir 

do qual deixava cenas visíveis por detrás, ou deixava irromperem coisas vindas de trás, 

agora em modo de paisagens. A pintura continuou explorando rombos ilusórios e 

oblíquos feixes de luz-cor dispostas em paralelo. Esta exploração estava patente na série 

Paisagens Oblíquas de 1981, que dava continuidade à série Paisagens Voadoras de 

1977. Em sobreposições diáfanas surgiam figuras como aparições luminosas que já não 

pareciam coincidir com o plano da pintura para se atravessarem numa zona de 

inacessibilidade.  

Desenvolvida entre e durante um exercício de pintura, as latas e embalagens de Emília 

Nadal, primeiro em projecto depois tridimensionais, como que procuravam apenas 

criticar um sistema industrial e de consumo com as suas próprias armas de modo a 

salvaguardar o espaço próprio da prática da pintura. Por isso, era um projecto que 

quanto mais parecesse Pop Art mais era um projecto anti-Pop e quanto menos parecesse 

pintura mais queria salvaguardar a pintura.  

 

Como que se ajustando ao espírito do tempo da nova-figuração é possível referir 

situações no âmbito da ilustração e da caricatura que adquiriram aspectos inovadores. 

Se a nova-figuração se aproximou várias vezes da ilustração popular e da banda-

desenhada, como em René Bertholo, Batarda ou Carlos Carreiro no caso português, 

também é possível observar vindicações de funcionamento cultural da ilustração e do 

cartoon cuja acção merece referência, tais como Henrique Manuel ou João Abel Manta.  

Embora próximo da caricatura e da banda-desenhada explorada por Eduardo Batarda, 

Henrique Manuel (1945-1993) não levou a banda-desenhada para a pintura, para antes 

                                                 
117 Emília Nadal, “Paisagens e Projectos”, 1981, cit. in Manuel Rio-Carvalho, Emília Nadal, Lisboa: 

Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1986, pp.61-62.  
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fazer da ilustração um modo inconveniente de pintura. Começando a expor em 1965118 

mas actuante nos anos 70 com um análogo sentido caricatural, misturando política com 

um erotismo de sabor popular, quase pornográfico, Henrique Manuel tornava mais 

directa a sua truculência. Neste e ao contrário de Batarda, não era o excesso que 

perturbava a acção e posicionamento crítico, mas o «mau exemplo»119 e má criação dos 

seus trabalhos. O próprio definia a visceralidade quotidiana dos seus temas: «Um 

simples prego ou uma salsicha, até à cuspidela indiscreta, tudo me interessa. Tema não 

me falta»120. Trabalhos mal-educados (mas não mal feitos) e, por isso, sem boa 

orientação estética nem pactuante dimensão ideológica. Onde a estética ou a moral se 

convocam a sátira imediatamente as corrói. O seu grafismo sábio desdita-se 

provocatoriamente ao mergulhar numa expressão graffitiana de mictório público, lugar 

de um «discurso directo» ou uma «oralidade gráfica»121 sem boas maneiras e sempre 

resvalando de uma aparência de caricatura ou história infantil para a pornografia e a 

blasfémia.  

Diferente desta linha de Batarda e Henrique Manuel estava a intervenção de ilustração e 

gráfica de João Abel Manta (n.1928). Se os primeiros estavam mais ajustados a uma 

herança caricatural de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), Leal da Câmara (1876-

1948) ou Emmérico Nunes (1888-1965), João Abel Manta herdava mais o refinamento 

e subtileza de um Almada Negreiros ou, sobretudo, de um Christiano Cruz (1892-1951). 

Filho dos pintores Abel Manta (1888-1982) e Maria Clementina Moura (1898-1992), 

formou-se em arquitectura (entre 1946-1951), mas dedicou-se cedo ao desenho e à 

pintura com que se apresentou nas Exposições Gerais (apenas na 5ª, de 1950, a sua 

apresentação era dominada pela pintura). Ao longo da década de 1950 a ilustração e o 

desenho humorístico impuseram-se como actividade principal, distribuindo-se por 

vários periódicos (Seara Nova, Eva ou Gazeta Musical e de Todas as Artes) num 

esforço de estabilizar um poder de síntese trabalhado nesses anos com artifício gráfico. 

                                                 
118 Apresentou-se em Junho de 1965 e em Fevereiro de 1966, ambas na Galeria 111. Na primeira 

apresentava as suas caricaturas truculentas (11 desenhos pendurados na parede e outros folheáveis 
numa pasta) com boa aceitação crítica (Nelson Di Maggio, “Henrique Manuel: uma deleitada 
surpresa”, in Flama, Lisboa, 2 Julho 1965) que na segunda substituía momentaneamente por desenhos 
abstractos (“Desenhos de Henrique Manuel”, in Diário Popular, Lisboa, 3 Março 1966). Antes destas 
apresentações tinha feito pequenas esculturas de gesso e cimento.  

119 Henrique Manuel, cit. in José Luís Porfírio, “Henrique Manuel ou as estórias de um homem «mal 
educado»”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº33, Junho 1977, p.5. 

120 Henrique Manuel, entrevista in “Pregos e salsichas de Henrique Manuel na Galeria Buchholz”, in A 

Capital, Lisboa, 18 Abril 1973, p.13. 
121 Henrique Manuel, cit. in José Luís Porfírio, “Henrique Manuel ou as estórias de um homem «mal 

educado»”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº33, Junho 1977, p.6.  
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A variedade do seu traço, entre a finura do desenho ou a exploração de texturas e 

tonalidades de claro-escuro, caracterizavam-se por um poder de síntese e capacidade de 

equilibrar os vazios e os cheios. Na composição, um certo laconismo cordial retirava 

qualquer excesso visual e semântico. A decoração surgia como um refinamento 

localizado, contendo a derramação barroca, sempre articulada entre a capacidade de 

síntese e o poder analítico, entre o vazio e o preenchimento regulado. Um rigor 

compositivo, que seria cada vez mais acentuado, permitia relacionar com a formação de 

arquitecto enquanto base para um desenho ponderado e racional122. Uma cenografia 

miniaturista e firme era trabalhada entre o esvaziamento que acentuava as figuras ou o 

preenchimento que se saturava com rigor em torno delas. Era a consciência da 

artificialidade do grafismo que trabalhava a depuração e pudor da crítica. Em 1969, em 

pleno início da Primavera Marcelista, o seu traço adquiriu a uma maturidade própria, 

pronto a ocupar um lugar de intervenção cívica que se tornaria um marco dos tempos 

pré e pós-revolucionários ao 25 de Abril de 1974. É nessa data que o uso de uma linha 

espessa em torno das figuras, determina uma característica identificadora. Entre 1969 e 

1976, sobretudo nas páginas do Diário de Lisboa, o trabalho de João Abel Manta 

espelhou uma profunda mitografia iconográfica que registaram esses tempos tal como 

os Ecos da Semana de Carlos Botelho registaram os anos 40 e 50123. Em 1976 

suspendeu a ilustração e o cartoon durante cerca de dois anos. Regressava com um 

albúm que fazia uma síntese do seu trabalho e que rapidamente se afirmava como um 

marco da história da caricatura portuguesa, e já avaliado como um autêntico acto de 

«exorcismo de um século recente»124: Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar 

(1978). Não são caricaturas individuais, à maneira de Bordalo Pinheiro, que acentuavam 

particularidades como simplificação expressiva de tipologias, mas caricaturas 

colectivas, assentes numa estilização por nivelamento e numa subtileza comunicativa 

trabalhada através do modo de compor e relacionar as figuras e os enquadramentos, ou 

seja, uma caricatura social e de ambientes, diríamos, uma caricatura antropológico-

                                                 
122 Cf. Saul Steinberg, cit. in Osvaldo de Sousa, João Abel Manta – Gráfica – Prémio Stuart-

Regisconta/88, Lisboa: Regisconta, 1988, p.9. 
123 Os Ecos da Semana ocuparam a última página do Sempre Fixe (suplemento de humor semanal do 

Diário de Lisboa surgido em meados de 1926) durante cerca de vinte e dois anos - com a primeira em 
17 de Maio de 1928 e a última em 14 de Dezembro de 1950. Foi chamado o Livro das Horas do Dr. 

Salazar. Sena da Silva; “O Diário de Bordo de uma Cidade ancorada («Os Ecos da Semana» de Carlos 
Botelho em «O Sempre Fixe»)”, in catálogo da exposição: Botelho, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 20 Julho a 3 Setembro 1989. 

124 Osvaldo de Sousa, João Abel Manta – Gráfica – Prémio Stuart-Regisconta/88, Lisboa: Regisconta, 
1988, p17. 
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psicanalítico-sociológica. Insistindo, consideramos que a caricatura de João Abel Manta 

está para a cultura portuguesa, por analogia, como o pensamento de Eduardo Lourenço 

– tal como Rafael Bordalo Pinheiro estaria como Ramalho Ortigão (1836-1915).  

Um sentido surreal invadia a ilustração de Abel Manta e resgatava os valores do 

quotidiano do próprio populismo e marialvismo, que surgem estranhos no interior do 

seu refinamento gráfico. Com a sua subtileza semântica e compositiva, com a finura do 

seu desenho, o seu traço sabia fintar o lápis azul. Contudo, em 1973, era acusado de 

«ofensa à Bandeira Nacional» com a utilização da Bandeira Nacional numa paródia ao 

nacional cançonetismo, no que se tornaria um caso político que se virava contra os 

próprios acusadores. A defesa transformava o desenho num acto de «defesa da Pátria e 

do seu simbolismo contra aqueles que o usurpam, dele se servindo de manifestações 

artísticas medíocres»125.   

Neste aspecto João Abel Manta diferenciava-se de Henrique Manuel. Se Henrique 

Manuel era primeiro mal-criado (uma caricatura vernacular) e através de um humor 

grosseiro fazer da irreverência a força de uma deslocação transgressora que estabelecia 

uma exterioridade de distância crítica intercedendo por uma reflexão (onde a 

imoralidade se podia tornar política), tal como a criança que diz asneiras para chamar a 

atenção, João Abel Manta fazia primeiro pensar e só depois o humor poderia surgir. Ao 

assalto bruto de Henrique Manuel, preferia o requinte gráfico de uma estilização sábia e 

meditada. À blasfémia escabrosa de um, respondia a subtil sofisticação de outro. Se em 

Henrique Manuel o rude se antecipava ao saber gráfico do desenhador, em João Abel 

Manta a mestria gráfica evitava qualquer aspereza. Obrigando a meditar na 

ambiguidade, as suas imagens são mais lentas e indispõem-se ao tradicional desejo de 

leitura rápida do cartoon. O seu enfadamento confronta a blasfémia malandra preferida 

por Henrique Manuel. Enquanto este começava pela transgressão e choque, Abel Manta 

preferia apenas encontrá-los num adiado mas profundo propósito. Daí que, enquanto as 

imagens de Henrique Manuel parecem ainda acreditar no escândalo, as de Abel Manta 

parecem considerá-lo um acto redundante, inútil e deslocado. Evidentemente, não se 

trata nem de fazer as coisas de modo educado, mas de evitar os ruídos inúteis por 

indiferença ao escândalo.  

A partir da década de 1980, João Abel Manta retomaria um extraviado projecto de 

pintura a que passaria a dedicar-se, apegado à paisagem, numa síntese entre Constable 

                                                 
125 Cf. José Carlos de Vasconcelos, “A Grande Arte de João Abel Manta”, in catálogo da exposição: João 

Abel Manta – Obra Gráfica, Lisboa: Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1992, pp.47-51. 
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Henrique Manuel, Sem título; 1974, 
grafite e guache sobre papel, 

103,7x69,4 cm, col. FCG-CAMJAP 

João Abel Manta, «Folclore», ilustração para 
Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar (1978)  

 

(1776-1837), Corot (1796-1875) e Cézanne126, mas como que tutelado pelas memórias 

de Henrique Pousão e do pai.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Cf. Rui Mário Gonçalves, “Paisagens transfiguradas”, in catálogo da exposição: João Abel Manta – 3ª 

Bienal Utopia, Cascais, Galeria do Centro Cultural Gandarinha, 3-30 Maio 1999. 
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O Grupo de Évora  

 

«Alguns meses depois, sentado na cama, o pequeno exigia papel, 

lápis, gastava horas a reduzir o seu pequeno mundo à invenção de um 

outro mundo que o habitava, o fascinava e só ele entendia…» 

(Vergílio Ferreira, Cântico Final, Évora 1956) 

 

«Vou à deriva pelo labirinto das ruas… Na terra deserta, eu só» 

(Vergílio Ferreira, Signo Sinal, 1979) 

 

A partir do dinamismo das tertúlias eborenses de finais dos anos de 1950, de teor 

literário e pictórico que uma encruzilhada geracional enriquecia, quase que seria 

possível falar de um Grupo de Évora, não fosse a redução às partilhas de encontros, de 

motivações e afinidades, mas sem qualquer programa ou definição de grupo, portanto, 

grupo apenas por comodidade de uma mesma vivência urbana e de tertúlia. Tal 

passagem geracional teria sido incutida por António Charrua, que se fixara em Évora 

em 1948 tendo aí leccionado pintura. No âmbito específico das artes plásticas, contudo 

dificilmente segregável de outras artes, sobretudo da literatura, Charrua apresentou-se 

como chefe de fila de uma nova geração onde despontaram nomes como Henrique 

Ruivo, primeiro e mais isolado, depois Álvaro Lapa, Joaquim Bravo e, mais tarde, 

António Palolo127, estes três últimos definindo um convívio posterior, mas talvez maior 

e mais continuado entre si. A estes nomes poderia ainda ser acrescentado o escultor 

João Cutileiro que permanecia em Évora nas férias da Slade School de Londres, onde 

realizou algumas esculturas.  

Decisiva na génese e desenvolvimento de tertúlias de província e do seu interesse pelas 

artes plásticas foram assinaláveis as Missões Estéticas de Férias. Por exemplo, a IX 

Missão de 1945 era dirigida por Dordio Gomes, que já estivera ligado ao Alentejo nos 

anos 30, trazendo a Évora vários dos seus antigos alunos e elementos das Exposições 

Independentes, casos de Júlio Resende ou Júlio Pomar, além de outros artistas nacionais 

e alguns estrangeiros. Com apenas dez anos, Henrique Ruivo estava presente nesta IX 

Missão, apresentando três quadros na sua dupla apresentação, em Évora e Lisboa.  

Os palcos das tertúlias eborenses foram a Livraria Nazareth e o Café Arcada, 

circunscrevendo o que se chegaria a chamar de Grupo da Soeira, definido a partir da 

Quinta da Soeira. Nesta quinta que pertencia ao Dr. Alberto Silva e onde se 

                                                 
127 Rita Macedo, Op.cit., pp.135-136. 
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encontravam o presencista Júlio dos Reis Pereira (1902-1983), o escritor Vergílio 

Ferreira (1916-1996)128 ou Charrua, que aí efectuara um mural junto à piscina129, 

prolongavam-se as conversas sobre arte (sobretudo literatura e pintura) do Café Arcada. 

Também a casa de Bravo se tornou lugar de encontro, principalmente com os mais 

novos que definiam uma segunda geração do grupo de Évora, como Álvaro Lapa, 

Henrique Ruivo, João Cutileiro130, Apeles Espanca ou o poeta António Gancho (1940-

2005). Mais novo, Palolo teria posterior envolvimento, mais cúmplice de transferência 

lisboeta ou de posteriores retornos ao Alentejo131. Évora tinha a referência literária de 

Vergílio Ferreira, que foi professor de alguns dos mais jovens. Ou ainda de Júlio dos 

Reis Pereira, pintor e poeta presencista então centrado na sua actividade de engenheiro 

por abandono da pintura cerca de 1935 (retomaria depois de reformado), mas mantendo 

a produção dos desenhos da série «Poeta» – e de poesia sob o pseudónimo de Saúl Dias. 

E Júlio poderia servir de relação com uma ingenuidade popular, um anti-academismo 

em defesa da subjectividade, que poderia servir linhas de afinidades aos novos artistas 

de Évora. Em Lapa, Palolo ou em Henrique Ruivo132, embora por vias diferentes, 

verifica-se o mesmo gosto por uma arte de feira (a que a de Júlio já fora 

depreciativamente associada) ou de circo e saltimbancos (também tema de pinturas de 

Júlio nos anos 20). Cores fortes ou materiais pobres associam-se nessa dimensão 

popular e arcaica.  

O pendor literário também dominava, que Bravo reconhecia marcante como leitor na 

sua formação, sendo também prática decisiva em Lapa e importante em Henrique 

Ruivo. Henrique Ruivo apresenta peculiar posição neste grupo, visto ser o mais velho 

dos novos, tendo começado a sua carreira artística mais cedo, ao ponto de o seu papel 

percursor no processo histórico da nova-figuração o poder implicar no primeiro 

                                                 
128 Vergílio Ferreira leccionou no Liceu de Évora entre 1945 e 1959, altura em que se transferiu para o 

Liceu Camões de Lisboa. Cf. Vergílio Ferreira – Fotobiografia (organização de Hélder Godinho e 
Serafim Ferreira), Lisboa: Bertrand Editora, 1993, p.9. 

129 Numa fotografia de 1958 é possível observar Henrique Ruivo, Alberto Silva, António Charrua e Júlio 
dos Reis Pereira na Quinta da Soeira com a pintura de Charrua ao fundo. Cf. Ibidem, p.78.  

130 Cf. Celestino Froes David, “A Cidade e os Artistas”, in catálogo da exposição Artistas em Évora no 

século XX, Câmara Municipal de Évora, Novembro-Dezembro 1996. Ver também os relatos de Álvaro 
Lapa, entrevista in Jorge Silva Melo, Conversas de Leça em casa de Álvaro Lapa (filme), Produção 
Artistas Unidos, 2006 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-

palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos»).  

131 Segundo Henrique Ruivo em conversa com o autor. Cf. também: António Charrua, entrevista in 
catálogo da exposição: Charrua, Museu de Évora, Setembro-Novembro 2001, p.16. 

132 Sílvia Chicó, in catálogo da Representação Portuguesa à 2ª Bienal Internacional de São Paulo, 
Lisboa, Outubro, 1989. De Henrique Ruivo a Palolo abriremos mais adiante espaços de reflexão mais 
alargados sobre esta questão.  
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momento da nossa estrutura, com proximidade histórica e até estética com Paula Rego, 

se atendermos à mesma génese informal da sua neo-figuração. Henrique Ruivo 

frequentaria as tertúlias de Évora ainda com Álvaro Lapa muito novo e já nem sequer 

chegaria a conhecer então Palolo.  

 

Nessa transição de décadas implicou-se também uma de geografias, sobretudo para 

Lisboa. Bravo para a Faculdade de Letras. Lapa cursa direito, cedo desistindo «por 

feitio», e depois filosofia que lentamente foi concretizando (em 1975). Henrique Ruivo 

cursaria Medicina antes de se decidir pela escultura das Belas Artes em 1956. Ao partir 

para Roma em 1962, exactamente no ano que Bravo e Lapa iniciavam uma produção no 

âmbito das artes plásticas, Henrique Ruivo não só mal se apercebera que nascia uma 

actividade colectiva como não participaria nas posteriores dinâmicas. Quando Lapa e 

Palolo se apresentaram com impacto nas suas primeiras exposições individuais, em 

meados da década de 1960, já Henrique Ruivo tivera outro percurso, encontrando-se 

mesmo numa fase de maturidade que coincidia com os seus relevos, mas fora do 

convívio nacional, em solitária emigração italiana. Henrique Ruivo seria também o 

emigrante do grupo, não participando nos movimentos posteriores em Lisboa em torno 

de outros nomes como António Areal.  

A inserção em Lisboa como artistas plásticos seria anunciada no VI Salão de Arte 

Moderna da SNBA, onde Bravo e Lapa eram apresentados como «moços eborenses»133 

e aproximados a Areal, mas seria determinante o papel da Galeria 111, assinalando as 

primeiras exposições da Galeria ainda sob a direcção artística do escultor Fernando 

Conduto. Rui Mário Gonçalves e Areal deslocaram-se a Évora para conhecerem as 

obras mais recentes de Bravo, Palolo e Lapa, onde se estruturou uma sequência de 

exposições apresentada à Galeria 111
134. No lançamento deste espaço expositivo 

apresentaram-se Joaquim Bravo (que abria a galeria com a sua primeira individual em 

1964), Charrua, Álvaro Lapa e Palolo (estes com as suas primeiras exposições 

individuais em 1964). Curiosamente, também Henrique Ruivo coincidia nesse espaço 

expositivo com a sua primeira individual em Portugal em 1965 (tendo realizado a sua 

primeira exposição individual em Cogne no ano de 1963 e outra, poucos meses antes da 

                                                 
133 Fernando Pernes; “O VI Salão de Arte Moderna da S.N.B.A.”, in O Tempo e o Modo, Lisboa, nº13-14, 

Fevereiro-Março 1964, p.108. 
134 Cf. Álvaro Lapa, entrevista in Jorge Silva Melo, Conversas de Leça em casa de Álvaro Lapa (filme), 

Produção Artistas Unidos, 2006 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-

com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
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realizada em Portugal, na Galleria Latina em Estocolmo), apesar de estar emigrado já 

em Roma e ausente dos desenvolvimentos lisboetas das tertúlias eborenses. 

O grupo, já com Henrique Ruivo ausente, tinha deslocação para Lagos em 1966, 

processo animado por Bravo que, recentemente regressado de uma passagem pela 

Alemanha, fixara residência na cidade Algarvia com a intenção de formar um projecto 

artístico de carácter colectivo inspirado em movimentos da nova-abstracção alemã135. 

Para tal cativou Lapa e Palolo, envolvendo ainda Areal e Bravo, mas o projecto não 

chegaria a realizar-se. 

 

 

«Há na existência um lado irrisório de tudo que eu 

muitas vezes utilizo. Um absurdo que é um 

absurdo-absoluto. Um absoluto grave» 

(António Charrua, 2001) 

 

Apesar de não terem cabimento no âmbito da nova-figuração, destaque-se neste espaço 

de reflexão o posicionamento artístico de Charrua e Joaquim Bravo. Depois de uma 

pintura marcada pela influência de Júlio Resende, Charrua explorou um projecto 

informal desenvolvido nos anos 50 atento à pesquisa de um gesto que desfazia a 

antinomia entre figura e fundo136. Na década seguinte contrastou esta gestualidade com 

zonas de rigor geométrico na linha da hard edge (que exploraria em afinidade estética 

com Palolo). Nos quadros que apresentava na II Exposição Gulbenkian, o gesto e a 

matéria exibiam-se na exploração de uma sinalética estruturante. Na exposição 

individual de 1962 na Galeria do «Diário de Notícias», onde apresentava desenho, 

gravura, escultura e pintura, remetia esta variedade para uma integralidade heteróclita 

de cada obra, embora com domínios coordenados da pintura. 

Ao mesmo tempo o quadro tendia a incorporar objectos e colagens para ele próprio se 

apresentar como objecto, num gosto por uma articulação de vários painéis que tornava a 

pintura uma espécie de altar-relicário pictórico (O Oráculo, 1966), numa proximidade 

com as obras de Vedova, Motherwell ou Rauschenberg, que ao longo dos anos 60 (e 

praticamente por esta ordem) a crítica reconhecia como afinidades de Charrua. A forma 

do quadro não é um enquadramento severo e prévio, para decidir-se após e devido à 

                                                                                                                                               
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.127-128, 136-137). 

135 Cf. Helena de Freitas, Joaquim Bravo. Não mais de 5 Objectivos, Lisboa: Editorial Caminho, 2006, 
p.12 e biografia. 

136 Cf. Rui Mário Gonçalves, “Charrua”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº34, 23 Maio 1962. 
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utilização e manuseamento expressivo dos materiais (aspecto que terá diferentes 

explorações em Henrique Ruivo, Lapa e Palolo), num gosto em acrescentar quadros ao 

quadro, tornando-o um políptico por assemblage. O espírito de assemblage subvertia o 

enquadramento pictórico para enriquecer a picturalidade. Sendo mais destruição do 

quadro do que da pintura, verificava-se um esforço da pintura em ampliar-se 

conquistando um espaço escultórico137. Os eixos ortogonais, sobretudo verticais, eram 

estruturantes e dominantes segurando a heterogenia e plasticidade das coisas.  

Na segunda metade dos anos 60 (sobretudo visível na exposição individual de 1967, na 

SNBA) e no paroxismo desse esforço de ultrapassagem do quadro, introduzem-se 

elementos da hard edge (que, como veremos, seriam muito explorados por Palolo). 

Como em Barnet Newman (1905-1970), o quadro expõe-se como um biombo, mas não 

de sentido monocromático porque apenas cromático e formalmente. O biombo é objecto 

concreto e confronta-nos com a sua ânsia de picturalidade e materialidade. Se a 

insinuação de biombo da pintura de Newman estabelecia uma relação virtual com o 

espaço envolvente a partir da integralidade da pintura, a de Charrua era real e a partir da 

heterogenia do quadro-assemblage. Em Newman era a cor que efectua a abertura para o 

exterior, ligando a superfície enquadrada à superfície espacial (mais propriamente à 

parede) contígua. Em Charrua era a objectualidade dos vários elementos, inclusive dos 

próprios suportes, que se relacionavam com o espaço porque, mais do que 

enquadramentos, eram eles que se tornavam elementos no espaço (mais do que da 

parede). Como observou o crítico Fernando Pernes, «explodindo por dentro no ímpeto 

dos gestos, os quadros de Charrua como se esfacelaram então, deixando as formas 

saltarem da superfície e envolverem o espaço concreto para mais dolorosamente nos 

rodearem»138. Em Charrua não se verificava uma exclusividade da pintura, mas 

mantinha-se a integridade do objecto plástico no seio da sua pluralidade.  

No processo criativo dos anos 60, a gestualidade pictórica sobreviveu tanto à 

intromissão de objectos, como depois às listas hard-edge (1967) e à insinuação ambígua 

de uma figuração no final da década, sobretudo a partir de 1968. A ânsia do gesto foi 

sempre o seu elemento estruturado, afinal assinalado num fascínio inicial por Van Gogh 

que o levara ao desejo de se tornar pintor. Daí que a cor, mesmo quando ocupa em 

extensão a superfície, na semelhança da hard-edge, manifeste uma gestualidade que lhe 

                                                 
137 Francisco Bronze, “Areal — Charrua — Novas Iconologias”, in Colóquio, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, nº43, Abril 1967, pp.40-43. 
138 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: A. Charrua expõe na Galeria Zen, Porto: Galeria Zen, (24) 
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anima um sentido de preenchimento. E seria sempre essa gestualidade já agarrada à cor 

que lhe serviria de elemento agregador de outras pesquisas, possibilitando-as e 

resistindo-lhes ao mesmo tempo. É com estas premissas que se pode observar em 

Charrua o mesmo gosto do vazio e da plenitude, a que Vergílio Ferreira chamou 

«tragédia de superfície»139, que encontraremos em certas fases de Henrique Ruivo ou 

Lapa como dimensão de amplitude e anti-claustrofobia de clima alentejano, mas que em 

Lapa teria uma sublinhada exploração com outro sentido, de parede e opacidade 

irredutível. Em Charrua, o vazio manifesto falou sempre do gesto e cor que o 

preencheu.  

 

Outro elemento importante no espaço eborense e na transição para Lisboa foi Joaquim 

Bravo (1935-1990). Bravo foi um nome relevante deste tempo, que poderia merecer 

maior desenvolvimento, mas a sua orientação, embora cúmplice com estes artistas 

plásticos alentejanos, não o é com a da nossa investigação. Se algumas obras dos anos 

60 efectuam aproximações às colagens neo-dadaístas (The Hunting of the Snark, 1963) 

ou à frieza da Pop Art (Sincerely Yours, 1967), os seus caminhos fizeram-se em função 

de uma nova-abstracção.  

A gestualidade da sua pintura explorou-se em desenhos intimistas, cuja proximidade 

com o gesto é também a da projecção íntima do «eu» como sujeito perceptivo, racional 

e afectivo, como marcação de um corpo global (na linha do pensamento de Merleau-

Ponty). A exploração entre o racional e o irracional, a articulação possível entre ordem e 

desordem no gesto e na forma, torna-se uma das suas linhas principais de orientação 

(análoga à relação entre o geométrico e o orgânico de Areal, e que apresentava 

afinidades com Palolo ou ainda, em parte, Lapa). Análoga às pesquisas mais abstractas 

de Palolo, tratava-se de reencontrar o lirismo no limite da última figura (de matriz 

malevitchiana) depurada e racional. Se não incluímos Bravo na nova-figuração, foi por 

considerarmos que a sua aproximação à figura pura, que a forma explora nas referidas 

ambiguidades intra-antinomias, está sempre problematizada no seio de uma nova 

abstracção. 

A forma resulta de uma tensão em que o gesto é obrigado a acontecer para a forma 

nascer, mas também a limitar-se. A tendência arquétipa resulta desta tensão, só podendo 

resultar numa forma arquétipa não finalizada, de que a série Ma Blondie (1966) é 

                                                                                                                                               
Novembro 1972.  

139 Vergílio Ferreira “Espaço Infinitude”, in Charrua, Edição do autor, 1999. 



 689

exemplo significativo. As formas criam variações na impossibilidade de repetição, num 

«sentido de impermanência formal»140 que o próprio esforço e fazer provocam. 

Nenhuma forma se pode apresentar estabilizada, porque em cada momento presente 

situa-se sempre numa instabilidade que é o de qualquer presente, tenso entre o gesto que 

o fez (passado recente que cada gesto vai deixando como rasto) e aquele que o prolonga 

e desvia (futuro próximo e expectante de cada gesto). Daí ser nesse esforço de uma 

ordem geométrica em que melhor expressa a falha, resultado de uma frieza e pureza 

geométrica impossíveis, porque a forma resulta (e revela) sempre um trabalho e esforço, 

que suja e desvia. O resultado é essa oscilação entre a figura geométrica e o poder do 

gesto, entre o arquétipo geométrico e o orgânico, entre o abstracto e o figurativo, entre 

desenho e pintura, antinomias jogadas em deslizes e ambiguidades de mútua paródia. 

Bravo parece explorar uma geometria intranquila, perturbada e contaminada pelo 

próprio esforço de pureza.  

Na segunda metade dos anos 80, o rigor das formas aumentavam, mas mantinham um 

resíduo de instabilidade na própria forma conseguida. Se «os gestos agora já fazem 

parte da forma», e se acabaram «as tensões entre o gesto e a forma»141, tal não 

significou a serena e fria estabilidade das formas. Se o artista fala de formas que 

adquirem «uma dimensão fatal, na impossibilidade de não poder ser outra coisa», tal 

não significa um estado último das formas. Elas estabilizam o esforço e fazem unidade 

da tensão, mas sofrem com esse vazio deixado perante a retirada do desvio ulterior. Se 

antes acto e potência da forma estavam em presença, agora o acto suspendia-se numa 

estabilidade, autonomia e integralidade que depuravam o esforço anterior e, sobretudo, 

anulavam a possibilidade de um advir – daí a dramática fatalidade da forma que o 

próprio Bravo enunciava. 

 

Na actividade já no espaço lisboeta, foi importante a proximidade (e, para alguns como 

Lapa142, afinidade e admiração) com António Areal, que ajudaria nas primeiras 

apresentações destes jovens pintores de Évora em espaços expositivos, além de se 

                                                 
140 Helena de Freitas, in catálogo da exposição: 35 Desenhos de Joaquim Bravo, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1988; cit. in Helena de Freitas, Joaquim Bravo. Não mais de 5 Objectivos, 
Lisboa: Editorial Caminho, 2006, p.25-26. 

141 Entrevista de Helena de Freitas a Joaquim Bravo, in Expresso, 4 Março 1989, cit. in Helena de Freitas, 
Joaquim Bravo. Não mais de 5 Objectivos, Lisboa: Editorial Caminho, 2006, p.23. 

142 Ver obervações de Lapa não só sobre o possível «Grupo de Évora» como sobre Areal, in “Entrevista. 
Aquele menos que faz bem” (entrevista conduzida por António Rodrigues e José Sousa Machado), in 
Entender a Pintura. 5 — Álvaro Lapa (suplemento de Arte Ibérica em colaboração com a Galeria 
Quadrado Azul), Lisboa, s/d, p.8-9.  
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desenvolverem várias cumplicidades que seriam mutuamente proveitosas. Areal seria 

referência de outras marcações, como a exploração compositiva e conceptual da 

imagem dentro da imagem (séries O Fantasma de Avignon, O Coleccionador de Belas 

Artes ou Variações sobre um tema de Füssli), que seria trabalhada de muito perto por 

Palolo. Charrua efectuava algo semelhante, mas em sentido contrário, com o quadro a 

multiplicar-se em políptico heterogéneo, que produzia vários quadros na constituição do 

quadro. Areal efectuava-o, como vimos, para dentro, na representação no interior do 

quadro. Daí que em Areal faça sentido uma dimensão neo-figurativa que não se 

revelava em Charrua. Areal que, por isso mesmo, se optámos por encerrar o primeiro 

momento da nossa tese, poderia também abrir este. Areal foi eixo de um cruzamento e 

sintonia de referências internacionais, vistas e apreciadas à distância, sobretudo Vedova, 

Motherwell, Alan Davie e Rauschenberg, uma linha que nos liga historicamente o 

expressionismo e o informalismo ao neo-dadaísmo, e que, de diferentes maneiras e 

sustentada num fundo surrealista, foi marcando estes artistas plásticos de Évora (à 

excepção de Henrique Ruivo, já em Itália, onde outras referências o animariam).  

 

 

 

 

Capa de Henrique Ruivo para o livro de 
Álvaro Lapa, Raso como o Chão, 
Editorial Estampa, 1978 
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10. Henrique Ruivo    

 

10. 1. Entre Évora e Lisboa: o início 

 

Nascido no ano de 1935 em Borba mas vivendo a infância e adolescência em Évora, os 

primeiros contactos de Henrique Ruivo com as artes plásticas foi no âmbito da Missão 

Estética de Férias
143 dirigida por Dordio Gomes em Évora no ano de 1945, onde se 

fascinou pelo fazer de artistas (mais do que a contemplação de obras concluídas) como 

Israel Macedo (n.1916), Júlio Pomar, Júlio Resende ou, sobretudo, Vasco Conceição 

(1914-1992). Aí viu fazer tintas e observou várias técnicas, como a concepção de 

formas de gesso ou técnicas de patine que testemunhou em Vasco Conceição. Esta 

relação com a factura e as matérias seria uma constante da sua futura produção artística.  

Em 1952 foi para Lisboa frequentar a licenciatura de medicina, que abandonaria ao fim 

de quatro anos. O interesse pela caricatura e, sobretudo, pela escultura em gesso, a que 

cada vez mais se dedicava, fazia-o optar por uma inscrição em escultura na Faculdade 

de Belas-Artes de Lisboa em 1956. Ainda enquanto aluno da Faculdade da Medicina 

misturara-se durante as férias nas tertúlias eborenses com António Charrua, Vergílio 

Ferreira, Júlio ou, mais tarde, Álvaro Lapa. Em Charrua observava um fazer que 

alargava o seu fascínio pela factura pictórica. Em Lapa observava a acuidade da palavra 

– de quem imaginava que se poderia tornar um destacado escritor, mas não que se 

manifestasse como pintor144. 

 

Após o seu primeiro ano escolar na Belas Artes (que interromperia para cumprir serviço 

militar, regressando em 1959), Henrique Ruivo experimentou a abstracção por 

influências que surgiram fora da escola, durante a Missão Internacional de Arte de 

Évora, organizada em 1958 por Júlio Resende, já professor das Belas Artes do Porto. 

Observando alguns artistas internacionais, sobretudo americanos145, a realizarem 

pinturas no claustro da Igreja dos Lóios segundo o dripping de Jackson Pollock, 

                                                 
143 Com apenas 10 anos, Henrique Ruivo apresentou 3 pinturas efectuadas com tintas fornecidas por 

Israel Macedo, com os títulos Largo das Portas de Moyra, Casa de Soure e Paisagem. Cf. catálogo da 
exposição: IX Missão Estética de Férias, Évora: Ginásio do Liceu André de Gouveia, Agosto e 
Setembro 1945 (texto não assinado). 

144 Segundo Henrique Ruivo, em conversa no seu atelier dos Coruchéus com Fernando Paulo Rosa Dias e 
Rita Macedo, em 15 Dezembro 2005. 

145 Eram Hope Manchester e, sobretudo, Theodore Appleby, casal de pintores americanos que moravam 
em Paris onde colaboravam com o Atelier 23. Cf. catálogo da exposição: Missão Internacional de Arte, 
Évora, Grupo pró-Évora, 1958.  
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Henrique Ruivo experimentou esta técnica sobre cartolina. Contudo, esta exploração 

não se efectuou no interesse do gesto e da acção, mas nas texturas resultantes. Viciando 

cada vez mais o dripping, procurou nelas formas estruturais e texturais. Também 

explorou diferentes tipos de tinta, como tintas de esmalte, pouco dignas no campo 

artístico, que assinalavam o interesse de Henrique Ruivo pela expressividade dos 

materiais pobres e que iria ser uma das suas principais orientações. Se a técnica de 

Pollock explorava uma tinta com a mesma fluida densidade, Henrique Ruivo 

experimentou vários tipos de tinta e densidade, ao ponto de se inadequar à técnica do 

pintor americano. Além disso, se o seu fascínio pela técnica tinha inicial inspiração de 

Pollock, a atenção pelos resultados formais e texturais como que o faziam regressar às 

origens surrealistas, no sentido da exploração de Max Ernst, o verdadeiro percursor da 

técnica (e com quem Henrique Ruivo estabeleceria outras afinidades). A técnica do 

dripping em Ernst procurava surpreender a superfície com formas que se insinuavam e 

que depois o pintor desocultava ou revelava actuando sobre a mancha resultante. 

Henrique Ruivo não destapava, mas deixava essa insinuação ao viciar a técnica. Na 

mesma altura efectuava esculturas de gesso e arame, todas desaparecidas, explorando 

materiais pobres a que retomaria várias vezes. 

Em 1959, a visita com Charrua a algumas exposições lisboetas provocavam um fascínio 

em Henrique Ruivo, assinalando um momento decisivo para o seu percurso artístico. 

Dessas, foi marcante a exposição 20 anos de Pintura Espanhola, apresentada em Abril 

nas salas do SPN-SNI, onde pôde observar Tàpies ou alguns elementos do grupo El 

Paso como Luis Feito e Millares, cuja articulação poderá ajudar a explicar a pesquisa 

seguinte de Henrique Ruivo na valorização da matéria epidérmica do quadro.  

 

 

10.2. Em Lisboa: série «Areias» e «colagens» 

 

A primeira série de obras que assinala o início do percurso de Henrique Ruivo, e que o 

torna um percursor inesperado da nova-figuração portuguesa foi a que ficaria apelidada 

de Areias, devido à expressão rugosa da superfície conseguida através dos materiais 

utilizados. Efectuadas entre 1959-60, eram pinturas concebidas com uma pasta que 

misturava areia, cré (caulina massa de vidreiro), verniz de madeira, óleo de linhaça e 

pigmentos da construção civil. A expressão textural da matéria sobrepunha-se à da cor e 

exigia uma síntese das formas, pelo que a figuração se estilizava entre o rude e o 
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infantil, em figurações simples. Esta concepção da própria pasta matérica para, a partir 

dessa relação constituinte, fazer nascer o objecto através de uma directa e cúmplice 

relação entre matéria e corpo, enquanto factura e metamorfose, seria uma das marcas 

que dominaria no percurso de Henrique Ruivo. Fazer a pasta matérica era um primeiro 

estado de uma relação que preparava a forma. Em Henrique Ruivo sente-se que a forma 

depende essencialmente da matéria, pelo que a primeira relação com a forma é a 

concepção dessa matéria. A forma como que adquire vida devido a um desejo de figurar 

da própria matéria146. O sulco e o relevo combinavam com alterações cromáticas da 

matéria para configurarem formas na superfície deste modo alterada. A figuração 

emergia dessa relação com a matéria e não de algo estranho e alheio lançado sobre ela. 

A simplificação figurativa não era tanto o resultado de uma imposição do gesto, mas de 

uma cedência da matéria para se aceitar como figura no seio da sua própria resistência.  

As pinturas de Areia eram efectuadas como reacção ao fascínio provocado pela 

observação, atrás referida, de obras de Tàpies, mas que Henrique Ruivo adaptava a um 

concepção figurativa, numa transferência estética que adiante analisaremos. A 

materialidade figurativa e orgânica, de Dubuffet ou Enrico Baj (1924-2003), que ainda 

não eram conhecidos por Henrique Ruivo147, só teria directa afinidade em fase mais 

adiante (a partir de 1965) da sua produção. A dimensão precursora destas obras no 

âmbito da nova-figuração portuguesa não era exibida148. As peças permaneceriam em 

Portugal, distribuídas por casas familiares, durante a estadia de Henrique Ruivo em 

                                                 
146 A cumplicidade entre gesto e matéria, entre forma e suporte, foi uma das questões trabalhadas no 

âmbito da história e teoria da arte por Henri Focillon, Op.cit., p.31, 56.  
147 «Não, quando comecei a fazer aqueles relevos [1959] não foi o Dubuffet que me influenciou. Aquilo 

foi o Tàpies. Aliás, o começo desta pintura matérica teve a ver com a arte espanhola e não ainda com o 
Dubuffet, porque não o conhecia. Veio a Lisboa, ao Palácio Foz, uma exposição de Arte Espanhola 
Contemporânea, em que apareciam o Tàpies, o Millares, uma série de gente jovem. Eu teria os meus 20 
e poucos anos e ele já estariam nos 30 e tal. Eu vim de Évora com o Charrua para vermos essa 
exposição e fiquei encantado com toda essa parte de matérias e de materiais. Só que a expressão deles 
não era figurativa. Utilizavam o material como elemento estético e pronto. Faziam objectos estéticos 
com base naqueles materiais, na corda, na serapilheira, mas eu fiquei de facto encantado com aquilo. 
Mas eu já tinha vontade de fazer. Era a escultura, porque era a três dimensões, mas achei no fundo que 
havia uma pintura que podia ser feita quase com três dimensões, com relevo, com matéria, que saía da 
tela. E foi essa exposição espanhola que e influenciou e foi aí que comecei a fazer os bonecos. Depois o 
Charrua falou-se num indivíduo que era o Baj, que achou que era parecido com aquilo que eu fazia. O 
Baj, da Arte Povera. Eu vi-as e fiquei encantado com aquilo. E só posteriormente é que vi a obra do 
Dubuffet. (…). O que me chamou a atenção para aquela matéria foi o Tàpies, as areias do Tàpies. Mais 
do que a figuração do Dubuffet. Depois não, conheci o Dubuffet. Sempre pouco porque não conhecia 
museus, conhecia as coisas que vinham nas revistas de arte da época. Os meus conhecimentos eram 
feitos na livraria, na Buchholz ou outras. Mesmo em Itália não vi quadros do Dubuffet. Só quando fui a 
Paris. Ver ao natural só em Paris. Foi quase nos anos 70. Já tinha essa referência mas só de reprodução. 
(…). Também só vi o Baj quando cheguei a Itália». Henrique Ruivo em entrevista com Rita Macedo, 
2005, não editado (gentilmente fornecido por Rita Macedo). 

148 A primeira a ser exibida foi Cama (1959), apenas em 1996. Cf. catálogo da exposição: Artistas em 
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Roma, ficando sem qualquer reacção crítica ou impacto no âmbito da recepção cultural. 

Não apresentadas, fechavam-se noutra importância que era a do percurso pessoal de 

Henrique Ruivo. 

 

Estas pinturas de areia eram efectuadas paralelamente a outras de convencional matéria 

pictórica de âmbito escolar. Contudo, são visíveis as aproximações na síntese da 

figuração, apesar da menor expressão material e maior vibração da cor das produções 

escolares. Nestas últimas as formas apresentam-se mais arredondadas, enquanto que nas 

de areia as formas esquematizam-se mais e parecem sulcar-se na passagem de uma zona 

cromático-matérica para outra. Não é só a cor que muda em cada zona. Também a 

matéria parece ser outra. Na série de Areias as obras revelam títulos directos, em 

corroboração com as formas directas, tais como Gato, Touro ou Cama, efectuadas em 

1959. Em Sem título (A Menina) (1960), a matéria da figura assume um maior relevo 

expressivo, sendo a conquista da figura mais resultado de uma agitação e avanço da 

matéria que da sua separação ao longo da superfície. A matéria não apresenta o devir de 

uma processualidade, assumindo antes uma fixidez seca, uma petrificação que se acerta 

num efeito de estável conservação da figura. A própria cor, em dessaturados castanhos, 

                                                                                                                                               
Évora no século XX Câmara Municipal de Évora, Novembro-Dezembro 1996.  

Henrique Ruivo, Cama, 1959,  
pasta com areia e cola, 60x80 cm 
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também parece ter sobrevivido ao tempo e, por isso, adquirido a sua permanência. A 

figuração oferece-se como essência de um atavismo, numa frontalidade que parece 

garantida por uma espécie de fossilização da figura. 

Outro interesse que Henrique Ruivo desenvolvia por volta de 1960 foi a colagem de e 

sobre papel, antes apenas episodicamente experimentada. Numa primeira fase na linha 

surrealista e onírica dos romances-colagens (romans-collages) de Max Ernst, tais como 

La Femme 100 têtes (1929), Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930) e 

Une semaine de bonté (1934), séries de colagens que exploravam a associação insólita 

de iconografias de diferentes origens, desde ilustrações de histórias a científicas. Em 

algumas dessas obras que consideraria «Max Ernstiana», Henrique Ruivo apresentava 

balões de falas tais como na banda-desenhada, associando recortes de revistas mais ou 

menos antigas, num confronto de idades e modas figurativas. Nestas colagens, a 

imposição figurativa ainda dificulta a leitura de interesses pelas texturas que cada 

recorte lança sobre a imagem, mas os desenvolvimentos das colagens de Henrique 

Ruivo alertam que as suas colagens não se centram apenas na relação entre diferentes 

iconografias, mas também às suas diferentes origens gráficas, formais e texturais. E se 

para Marx Ernst a cola não fazia a colagem
149, em Henrique Ruivo ela iria crescer 

como valor matérico e expressivo; ou seja, a cola como elemento expressivo da 

imagem.  

Assim, em 1962, as colagens libertavam-se da importância iconográfica. Deixava de ser 

a iconografia a decidir o corte e a colagem, para tudo se decidir em função das texturas 

recortadas. Não é a figura que constrói a imagem, mas são as texturas recortadas que 

constroem as figuras e a imagem. Aumentava a heterogenia dos materiais tal como a 

dimensão tanto decorativa como brutalista dos elementos. Estas colagens afastavam-se 

da anterior marcação surrealizante e poética de Max Ernst, para se aproximarem mais 

das efectuadas por Braque e Picasso na fase sintética do cubismo. 

Foi sobretudo com colagens que Henrique Ruivo participou nas exposições colectivas 

de alunos da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Ao partir para Roma em Julho 

de 1962 levou uma pasta com colagens, técnica que com o desenho iria dominar a sua 

primeira exposição individual, em Cogne no ano de 1963. A partida para Itália, que 

pretendia ser temporária e de visita a um irmão, estender-se-ia tornando-se emigração 

por forçado exílio, sobretudo depois de saber que o seu nome constava numa lista de 

                                                 
149 «Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le collage». Max Ernst, «Au-

delà de la peinture», cit. in Denys Riout, Op.cit. 
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suspeitos políticos. Tal estadia, por mais de uma década, iria determinar um afastamento 

da situação portuguesa, o que implicaria parca visibilidade da produção de Henrique 

Ruivo ao longo dos tempos de génese e desenvolvimento da nova-figuração portuguesa. 

Para trás ficava também o curso de escultura nas Belas Artes, ficando com o Curso 

Geral completo, mas faltando um ano para completar o Superior. 

 

 

10.3. Em Itália: os «relevos» 

 

«(…). 

Y le pregunta uno a este silencio, 

A este mutismo, a nadie: 

Dónde está el constructor, 

Al arquitecto, 

El maestro ebanista, 

El carpintero, 

El pintor y hasta el músico que las ha revelado? 

Porque su nombre existe. Está en la arruga, 

En la grieta, en el fondo, en la hora fija 

De tanto sueño mágico en relieve». 

(Rafael Alberti: «Henrique Ruivo, ciudades y otras imaginaciones», Roma, 1964) 

 

«eu moro onde as ruínas são e eu lá estive                

sem poder estar agora» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

A estadia romana significou uma emigração sem tertúlia portuguesa, ao contrário do 

que acontecia em Paris ou mesmo Londres. Ao longo da década de 1960 e princípios da 

década seguinte, Henrique Ruivo teria mais visibilidade em Itália, com algumas 

exposições individuais em Cogne, Florença, Roma ou Ravena, tendo ainda colaborado 

com a Galeria Latina de Estocolmo150. Nesta apresentou-se nas exposições colectivas 

Sommar 64, 65, 66 e 67. Em Portugal teria apenas uma individual na Galeria 111 em 

1965, só voltando a ter outra em 1973 na Galeria Interior, galeria com a qual começaria 

então a colaborar com outra regularidade. Para estas exposições, como para 

                                                 
150 Galeria criada em Estocolmo pelo argentino Ivan Avena, casado com uma sueca, que a dedicou 

sobretudo à divulgação de artistas plásticos latinos (sul-americanos, italianos e espanhóis). Henrique 
Ruivo nunca visitou a galeria, tendo enviado as obras de Roma. Informações fornecidas por Henrique 
Ruivo a 27 de Abril de 2007.   
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participações em colectivas, enviou as obras de Itália. Tal como era de Roma que em 

1968 respondia a um inquérito num periódico português ou que enviava uma obra para 

concurso ao prémio Guérin. 

Nos seus primeiros tempos em Itália dedicou-se sobretudo a trabalhos sobre papel, 

desenhos livres ou «drippings viciados», quase desenhados. Continuava a manifestar-se 

uma exploração textural que iria ter aproveitamentos mais adiante, ao longo do período 

italiano. Em Itália terá a possibilidade de visitar vários museus e galerias, sendo um dos 

primeiros fascínios o Museu Etrusco de Roma, que se enquadrava no seu interesse por 

culturas pré-clássicas. O desenho de figuras jacentes de túmulos etruscos inspirava 

projectos de esculturas em 1962, que ficariam em estudos visto que Henrique Ruivo não 

possuía atelier adequado para a sua execução. Os primeiros tempos de Roma seriam de 

produção sobre papel para aos poucos atentar a escultura através de relevos.   

Das colagens destaque-se as que ficariam conhecidas como Cartas para Madalena, 

enviadas à esposa nas temporadas em que esta não se encontrava consigo. Na linha das 

colagens Max Ernstianas, mas em várias folhas, Henrique Ruivo inseria recortes de 

texto que alimentavam diálogos absurdos. Não era só a iconografia, mas também o texto 

a agir nos encontros fortuitos de sentido em tom de «teatro de absurdo». O escritor 

Henrique Ruivo já existia furtivo (porque já efectuara poesias de colagens) mas que só 

se revelaria décadas depois, agia com a imagem. Na produção em prosa que Henrique 

Ruivo já experimentava, jungiam-se elementos recolhidos dos mass media mais 

ignorados, na notícia circunstancial, na informação necrológica ou publicitária, na lista 

telefónica, no que deve ser menos lido, no que não chama a atenção, mas que se absorve 

como parte de um conto151, tal como o material das colagens ou das assemblage – 

segundo o método dadaísta de Raoul Haussman (1886-1971), que Álvaro Lapa também 

utilizara na sua produção literária. Mais tarde, Henrique Ruivo inseria algumas destas 

cartas no que chamaria Manuais de Conversação
152. 

Seguiram-se as estadias em Anticoli Corrado, onde um recente amigo de Roma, o poeta 

e pintor espanhol Rafael Alberti (1902-1999) tinha atelier. Nessa cenográfica aldeia 

italiana, que subia ao sopé de uma montanha, Henrique Ruivo fascinou-se pelas portas 

velhas e carcomidas, com buracos, remendos e texturas de diferentes tempos e 

                                                 
151 Cf. Henrique Ruivo, As ruas da cidade mas também os campos, Lisboa: & etc, 2001.  
152 Tratavam-se de 3 Manuais que, além das Cartas a Madalena, agregavam um painel de 29 telas a que 

chamou Figuração-anatómico-fisiológica de sentidos e sentimentos (terminado em 2006) e Caixas-
relevos realizadas em 2007 que recuperavam trabalhos anteriores que se misturavam com elementos 
biográficos.  
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qualidades de madeira e metal. Delas efectuou apontamentos que se metamorfoseavam 

em projectos de escultura. Mas das imagens das portas ficaria, sobretudo, o fascínio de 

uma superfície em madeira que lhe inspiraria os relevos da série Cidades.  

Em 1963 Henrique Ruivo começou transferir a sua exploração da colagem para a 

tridimensionalidade, transformando-a numa espécie de assemblage em relevo. A 

matéria não era apenas uma pasta de superfície, mas eram pedaços do mundo, 

normalmente pobres, que construíam a imagem. Era o excesso de presença dessa 

materialidade que a impedia de ser superfície e a tornava relevo.  

Nos primeiros exercícios de assemblage estavam também máscaras concebidas nesse 

esforço de incorporação de materiais heterogéneos e estranhos. A máscara não surgia 

como um elemento unificador prévio, perante o qual todas as matérias seriam servis. 

Antes, eram as matérias que pareciam desejar a máscara colocando na constituição desta 

a própria expressividade do seu desajustamento matérico. Não é o arquétipo da máscara 

a impor uma ordem aos materiais, mas estes a encontrarem uma ordem figurativa de 

ressarcimento significante.  

Aos primeiros relevos, em geral vendidos em Itália e de paradeiro desconhecido, 

seguiu-se a série Cidades em 1964, que marcou o apogeu dos relevos de madeira e de 

que fazem parte obras como Madalena cidade ao Luar ou O João e eu na Cidade. 

Nestas obras dominam materiais como placas de madeira, rendas de gaze, cola de 

madeira, gesso, prego ou outros elementos de metal. A figuração constitui-se na 

colocação dos elementos, pouco devendo às práticas do desenho ou da pintura. O 

cromatismo deriva das texturas matéricas provocando ao olhar um apelo à 

tacteabilidade. Para Henrique Ruivo o relevo não devia «ser apenas visual mas 

táctil»153.  

Henrique Ruivo pensava a imagem como objecto que não fica nunca na superfície, mas 

que ocupa um espaço tridimensional que inclui cheios e vazios. Os relevos de Henrique 

Ruivo seriam assim o oposto das caixas de António Areal. O que neste se procurava 

esvaziar, resistindo à interpretação, em Henrique Ruivo preenchia-se de elementos e de 

narração. A necessidade de espaço não era para falar do nada contido, mas exactamente 

por necessidade de conter e expressar uma matéria apesar da sua densidade e opacidade 

                                                 
153 «Tenho sempre dificuldade em fazer uma coisa que não seja matérica. Não me sinto à vontade com 

uma coisa lisa. Portanto deve haver uma base que não é apenas visual, cromática mas táctil e de facto 
aparece-me em todas as coisas, até nestas pequenas de papel. Portanto, há ideia de que a matéria tem 
três dimensões, é como se eu não concebesse a matéria em duas dimensões. As duas dimensões não me 
devem satisfazer e portanto há sempre esse impulso para ter sempre relevo». Henrique Ruivo em 
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de real. Por isso o espaço dos relevos não se apresenta por negatividade, como nas 

caixas de Areal, mas por afirmação positiva do real.  

A exposição na Galleria Latina de Estocolmo entre 14 Março e 3 Abril de 1965, além 

dos desenhos, destacava os relevos e as colagens. Estas técnicas seriam predilectas e 

repetiam-se na exposição de Julho 1965 na Galeria 111, apresentação programada por 

correspondência a partir de Itália154. Elas privilegiavam a matéria como geradora da 

imagem e não propriamente o gesto. A realidade concreta transfigurava-se em fantasia 

através da sua reciclagem figurativa, como recomposição estética. A matéria sonhava 

através das suas próprias marcas, procurando o maior requinte possível através da 

manipulação desse material rude sem, contudo, disfarçar as suas origens pobres. É a 

construção da imagem que procura efectuar o polimento estético da matéria e não o 

contrário: e são as marcas desse esforço que concebem o imaginário figurativo. Tal 

polimento não se dá na matéria significante, mas no imaginário figurado que esta 

concebe. Não é o rude que procura o requinte, mas a procura do requintado do rude. 

Não é tanto um expressionismo nem primitivismo límpido e refinado, mas um 

classicismo bárbaro e rude, resultante desse fascínio da expressão da materialidade e 

não da emoção subjectiva do autor. Tratava-se de fornecer uma dignidade estética no 

seio da autenticidade indigente mas expressiva das matérias.  

A figuração não surge para dar significado a um argumento prévio, antes emerge da 

matéria como expressão desta, como se na concepção das pastas matéricas ou na recolha 

de elementos, estivesse as potencialidades de um imaginário narrativo que Henrique 

Ruivo descobria ou reconhecia. Pode-se mesmo falar de uma abstracção prévia, 

enquanto não sugestão figurativa, que se encontra na matéria enquanto elemento 

genético prévio ainda informe. A abstracção seria assim a primeira assunção de uma 

dimensão concreta, de uma realidade material de potencialidade significante a partir da 

qual adviria o imaginário.  

Tal como Paula Rego, Henrique Ruivo partia da matéria sensível para encontrar uma 

figuração. Se Paula Rego utilizou o gesto para criar uma ordem figurativa e narrativa à 

matéria, Henrique Ruivo procurou na própria matéria a génese de uma figuração, 

encontrando na acção de colocação desta no espaço artístico o húmus de um mundo. 

                                                                                                                                               
entrevista com Rita Macedo, 2005, não editado (gentilmente fornecido por Rita Macedo). 

154 Tal como já acontecera com as suas colaborações com a Galeria Latina de Estocolmo, Henrique 
Ruivo não esteve presente na exposição. No caso da exposição da Galeria 111, teria sido o pai do artista 
a trazer as peças de Itália, justificando assim que, por exemplo, o único relevo em catálogo fosse de 
papel e não com os materiais mais maciços e pesados que já trabalhava. Segundo informação de 
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Paula Rego fazia emergir uma figuração do informalismo, assumindo o poder do gesto 

perante a matéria pictórica, numa herança mais directa dos processos automatistas 

surrealistas e da pintura de acção. Henrique Ruivo tornava o gesto mais lento por 

respeito com as resistências expressivas da matéria, montando, colando ou amassando 

com outra lentidão155 atenta às manifestações da matéria. Daí que Henrique Ruivo 

preferisse a assemblage, mas não o object trouvé: o objecto não transporta nenhuma 

memória cultural, funcional ou emocional anterior para além daquela que assenta na sua 

fisicidade. Essa memória como que foi apagada na sua dimensão pobre e de desperdício 

que se explorava como expressão. O que do material se apresenta nesse espaço 

potencial de redenção é exactamente essa pobreza que revela o seu anterior abandono e 

esquecimento cultural. O material é mero desperdício de memória e função gasta e 

deteriorada. É a assemblage que devolve a memória, reciclando-a, mas não a 

reproduzindo. O real não é de nenhuma iconografia prévia mas desse real pobre do 

significante transfigurado em maravilhoso. Não se explora o tosco, que seria gesto 

inábil, mas a rudeza da matéria do mundo e a marca do esforço da sua reabilitação por 

via artística em confronto com as resistências físicas da matéria real. Esse esforço de 

reabilitação, que encontra sugestões narrativas e uma extensão surreal, emerge desse 

real pobre e desprovido. Neste sentido, não se trata da tradicional combinação 

surrealista de objectos que age no choque absurdo das diferentes memórias postas em 

conjugação. A condição prévia da matéria pobre resiste ainda como resíduo atávico no 

maravilhoso. A transformação não é mudança ontológica da matéria, mas oscilação a 

partir de si. Como o surreal parte e precisa do real para se apresentar, também a matéria 

real se mantém neste processo. E é exactamente porque a matéria mantém tal resíduo da 

sua indigência anterior que o esforço de a dignificar melhor se expressa. Ernesto de 

Sousa, perante a exposição da Galeria 111, falou em «destruição agónica do 

significante» e considerou Henrique Ruivo um «coleccionador de ruínas»156. Entre a 

colagem e a assemblage, a figura não resultava do traçado mas da matéria, numa 

estratégia da colagem que se arrastava até esta ser cúmplice da manipulação dessa 

                                                                                                                                               
Henrique Ruivo ao autor em conversa em 10 Janeiro 2006 e 27 Abril 2007. 

155 Henrique Ruivo «non è un artista del caso, dell’opera improvvisata. La sua mano sa ciò che inchioda o 
incolla al legno, e di qui si sprigiona un soffio di poesia plastica, (….)». Rafael Alberti: «L’ultimo 
Ruivo» in catálogo da exposição: Ruivo, Roma: Galleria Il Capitello, (24) Março 1971. 

156 Henrique Ruivo, entrevista com Ernesto de Sousa; “Belas Artes e Malas Artes num país Barroco. 
«L’eclissi del sacro» e ainda a Escultura Portuguesa»”, in Diário de Lisboa, 4 Setembro 1964, pp.1-2 
(suplemento). 
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mesma matéria. O gesto e a figuração parecem resultar ambas de uma vontade do 

material.  

No esforço de entendimento do seu trabalho, podem-se cruzar alguns nomes para se 

procurarem entender as influências de Henrique Ruivo. Por um lado o fascínio da 

matéria que, desde as areias até aos relevos, encontram em Tàpies (que, como vimos, a 

admiração em Lisboa provocara a série Areias) e em Burri as adequadas referências. Por 

outro um sentido figurativo do manuseamento da matéria, que nos estende para 

Dubuffet ou Baj. Contudo, a articulação que Henrique Ruivo efectuava também 

estabelecia diferenças com estes projectos. Enquanto nas obras de Tàpies a matéria é 

«realismo integral» presença irredutível e épica da coisa que se expõe enquanto «grau 

zero da abstracção»157, nas de Henrique Ruivo a matéria procurava integrar-se na 

construção ou encenação de uma imagem, como um relevo. A matéria atenuava a 

opacidade intransponível da sua presença excessiva na encenação figurativa. Se a arte 

ocidental, desde finais da Idade Média, apresentou um sistema de representação com 

considerável unidade, assente na caixa da perspectiva renascentista, em que o quadro se 

abria como uma janela, portanto com uma abertura da parede que nos oferecia um 

espaço de ilusão, pode-se dizer que em Tàpies, e sobretudo na sua produção entre os 

anos de 1952 e 1954, o quadro apresentava-se «como parede ou muro» em toda a sua 

opacidade física e intransponível ao olhar, confrontando-nos com a sua superfície 

rugosa e rude, com as suas marcas e texturas reais, impedindo qualquer trompe l’œil. 

Não há outra luz senão aquela que define a materialidade granular e áspera dessas 

superfícies. É apenas a superfície, enquanto pele plástica, que é activada
158. Em 

Henrique Ruivo é o representado (ou encenado) que retira o significante da sua pobreza 

e frontalidade material, num esforço de devolver imaginários apesar da consolidação 

real e táctil das superfícies. Mas, mais do que o referente ser prévio ao significante, é o 

material que o constitui e que impõe uma vontade prévia que a encenação narrativa não 

esconde. Esta reciclagem por encenação narrativa, tal como nas feiras populares os 

materiais pobres constroem o maravilhoso, permitia que Henrique Ruivo não ficasse 

refém nem de um imaginário prévio à matéria, nem da densidade opaca e irredutível da 

matéria: antes, arrasta esta para esse imaginário que se expressa e seduz a partir dela. 

Assim, se por um lado se mantém essa singularidade da matéria, radicalizada e 

                                                 
157 Dora Vallier, A Arte Abstracta, Lisboa: Edições 70, s.d., p.221.  
158 Cf. Valeriano Bozal, Arte del siglo XX en España Pintura y Escultura 1939-1990, Madrid: Espasa 

Calpe, 1995, pp.304-305. 
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irredutível em Tàpies, em Henrique Ruivo ela assume-se na metamorfose que sofreu um 

desejo de refinamento e sedução que é também esse desejo de encenar e narrar. O real 

matérico expressa-se sem nos confrontar com a sua inacessibilidade de «coisa em si», 

na linha kantiana, como algo irredutível à nossa teorização159, porque esse mesmo real é 

antecipadamente arrastado a um desejo de narratividade. Mas, por isso mesmo, o 

objecto-imagem resultante não responde a nenhuma teoria nem sentido prévios, 

disponibilizando-se para desafiar o observador a construi-los. Se Tàpies fazia do 

excesso de real um modo de superação do banal e da quotidianeidade, um meio de alerta 

de autenticidade do real, fazia-o porque colocava o observador perante uma espécie de 

epoché
160

 involuntária uma suspensão de juízos tornados irrelevantes e inadequados 

perante a realidade integral. Henrique Ruivo aproveitava essa epoché involuntária para 

disponibilizar a percepção para o imaginário que se dispõe com a figuração. 

Henrique Ruivo parte da matéria pobre como Burri, mas o seu material não efectua a 

simulação de pintura, como um «trompe-l’œil ao avesso», para antes se transfigurar em 

imaginário figurativo. Esta transfiguração parte de uma matéria rude, na linha da «arte 

bruta» de Dubuffet, mas com caminho inverso deste, ao acreditar na redenção por 

refinamento poético do material pobre. Por outro lado, Dubuffet partia do gesto sobre a 

matéria pictórica ou com esta, na concepção de uma figuração rude. Ruivo constituía 

encenações que apelavam mais à narração do que à figuração, pela composição de 

materiais pobres e não do gesto. Colando e agregando, mais do que desenhando ou 

pintando, a sua acção foi mais a de salvar os materiais pobres, construindo com eles 

uma encenação onde estes se salvaguardavam da indigência. Se os materiais ainda se 

pronunciam da sua origem pobre, também revelam que a sua condição podia ser outra. 

Dubuffet procurava uma dimensão anónima do autor na violência rude da expressão, 

Henrique Ruivo preferia um esforço da redenção por exploração e reconhecimento de 

valores na pobreza dos materiais. 

Nas obras de Henrique Ruivo a matéria compõe-se porque encena, porque apresenta um 

desejo narrativo próprio. Por isso não há texto (história) prévio, mas a que emerge dessa 

composição como se fossem os materiais a narrar. A narração não resulta tanto da 

intenção do autor (artista plástico) mas da matéria que procura uma razão para a sua 

                                                 
159 Cf. Mario Perniola, El Arte y su Sombra, Madrid: Ediciones Cátedra, 2002 (Torino: Giulio Einaudi 

Editore, 2000), pp.19-26. 
160 Segundo a noção resgatada para a filosofia contemporânea por Edmund Husserl. Para síntese das 

relações entre a epoché e a estética, cf. Maurizio Ferraris, “Estética, hermenêutica, epistemologia”, 
apêndice in Sérgio Givone, Historia de la estética, Madrid, Editorial Tecnos 1990 pp.180-184. 
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reintegração e redenção artística. A matéria, sem imediata dignidade artística, não 

questiona os limites nem as reivindicações do artístico, não requerendo um esforço do 

conceito do espaço próprio do artrítico, tal como o fazia as correntes neo-dadaístas 

desde finais dos nos 50, ou, em Itália nos finais dos anos 60, a Arte Povera. O que se 

verifica é esse esforço da matéria sem dignidade em a adquirir, em que esta se compõe 

num esforço de narrar, no balbuciamento expressivo de ter uma história para contar que 

a faça ser aceite no âmbito do artístico. O espaço do artístico não se questiona, porque a 

matéria transporta essa dúvida no esforço de não a ter no seu próprio esforço em ser 

significante. O que se devolve é uma cena, como quem devolve razão aos elementos no 

todo lúdico na integração das partes. No seu «fascínio da representação», Henrique 

Ruivo é dominado pelos cenários, que tendem a dominar (sobretudo em séries como 

Cidades, Voyeur ou, mais tarde, a série Negra) sobre a acção161. Tal como a matéria 

antecipa a figura, também o cenário antecipa a acção.  

                                      

A partir de 1965, com incidência e desenvolvimento nos dois anos seguintes, os relevos 

foram baixando e ficando cada vez mais brancos, suspendendo-se na série que ficaria 

conhecida de relevos brancos. Assim, em finais de 1967, uma série de relevos brancos 

dominava a exposição individual de Henrique Ruivo na Galleria Arabesco em Roma. 

Pertencem a esta fase relevos como os títulos Menina Sentada, Les Sirenes (As Irenes) 

ou A Harpia, todos de 1967. Já não são as colagens que definem a tridimensionalidade e 

o sentido de relevo, mas o sentido da pasta (uma papa de cola de madeira, gesso e areia) 

                                                 
161 «Não é só representação, mas nestes casos é quase só representação humana. Há uma outra coisa. Nos 

meus sonhos, eu sonho com muita frequência, e uma das coisas mais dominantes nos meus sonhos é o 
cenário. Ou seja os meus sonhos … se há uma acção há sempre cenário e eu acordo a lembrar-me 
sempre mais do cenário do que daquilo que se passou dentro daquele cenário. Mas são cenários 

Henrique Ruivo,  
Máquina, 1963, 75x90 cm  
(2º Prémio Guérin de Artes 

Plásticas, 1968) 
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e de materiais mais finos (tais como tecidos, sobretudo rendas portuguesas mandadas vir 

de Portugal, cisal desfiado, ou serapilheiras de diferente abertura da rede). Era uma 

concepção mais silenciosa, não só na estética (recepção) como na concepção 

(produção), que evitava o ruído que a anterior produção implicava com os seus pregos e 

placas de madeiras. Em termos de profundidade de relevo, esta série ficava numa 

posição algo intermédia entre a das Areias e a das Cidades. A matéria como pasta, 

agregando elementos como rendas, redes ou cisal, que se sulca com objectos e 

instrumentos improvisados como pentes de arame, ou ainda sobre o qual se inscrevem 

linhas de bisnaga de pasta, à maneira dos bolos de pasteleiros, colocava a acentuação 

expressiva menos na tradição da colagem e da assemblage dos relevos anteriores 

efectuados por adicionamento de materiais, mas na modelagem, por metamorfose da 

matéria: assim, embora com menor profundidade, estes relevos eram mais escultóricos 

na tradição da modelação. A matéria procura encostar-se à superfície, ficando a 

expressão desse esforço impossibilitado pela sua própria densidade e dificultada com a 

incorporação de outros elementos no seu interior como rendas ou serapilheiras. Há pois 

uma nítida afinidade entre os relevos menos profundos e a utilização de matérias mais 

pastosas.  

Mais pastosa, a matéria expressa-se de modo mais orgânico, apelando a uma temática 

mais antropo e zoomórfica. Menos cenográfica, esta fase prefere os enquadramentos 

verticais, mais adequados a uma proximidade das figuras em prejuízo das cenografias. 

Ao contrário do que acontecia na série das Areis, e ainda nas Cidades, esta organicidade 

deixa a matéria num estado de instabilidade, não mobilizada na sua presença, como se 

ela se mexesse sob as figuras. Se as fases anteriores especavam uma memória matérica 

mais fossilizada, agora ela surgia num estado de devir. A matéria não impõe tanto a 

profundidade ontológica da sua memória indigente, como que para se apresentar num 

estado de instável mudança, não definitiva e de memória próxima. Este tipo de estado 

de devir matérico permite outras aproximações a Fautrier e Dubuffet. Tal como nestes 

informalistas da Escola Francesa, entende-se que o gesto de Henrique Ruivo não decidia 

tudo, porque a matéria resistia e impunha possibilidades às suas próprias metamorfoses.  

O branco conduzia uma escolha dos elementos matéricos, na linha dos Achrome do 

italiano Piero Manzoni, ou a torná-los absorvidos pela brancura da pasta. Mas ao 

acromo de Manzoni, enquanto definição constante que pedia para cada superfície uma 

                                                                                                                                               
completíssimos». Henrique Ruivo em entrevista com Rita Macedo, 2005, não editado (gentilmente 
fornecido por Rita Macedo). 
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única matéria branca, contrapunha Henrique Ruivo uma mistura de matérias num 

mesmo relevo e, com essas diferenças, concebia uma figuração. Daí que as matérias de 

Manzoni apresentem a sua origem e o seu sentido de apropriação (e não de 

metamorfose), enquanto que em Henrique Ruivo a matéria cede como elemento 

disponível à sua própria transformação. Em Manzoni tratava-se de autentificar o não 

artístico, desmistificando a arte, em Henrique Ruivo tratava-se de o transformar em 

figuração, mistificando em arte. Esta não tinha qualquer dependência da cor, mas 

apenas da matéria. O branco era assim um elemento neutro, que obrigava a figuração a 

conceber-se através do manuseamento da heterogenia da matéria, mas que também a 

unificava. O acromatismo de Henrique Ruivo sublinhava o papel da matéria enquanto 

construtora da figuração, exigindo e ao mesmo tempo unificando as suas diferenças 

expressivas.  

                                                

Henrique Ruivo,  
Menina Sentada, 1967, 90x70 cm 
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Depois de 1967 processou-se uma retoma gradual e tímida da cor ao mesmo tempo que 

se sublinhou o relevo, num ciclo de obras que se poderão chamar, por oposição à fase 

anterior, de relevos coloridos. Do mesmo modo, a atenuação do relevo iria dar cada vez 

mais protagonismo ao cromatismo do que à matéria através da afectação da cor real dos 

materiais dos elementos escolhidos. Contudo, a cor surgia controlada para não desviar a 

atenção à objectualidade e materialidade que constituía a encenação figurativa, numa 

recusa do protagonismo da cor, em favor de uma severidade e rigor162. Esta fase de 

transição, ou de despedida dos relevos brancos estava pontuada em obras como As 

Irmãs Siamesas (1970) ou O Jardim (1970).  

Esta acentuação gradual do relevo e da expressão textural e cromática das matérias 

culminava na produção de 1970 e 1971, dominada pela série intitulada voyeur, que 

recuperava a assemblage de materiais rígidos (sobretudo madeira) atenuando a 

preponderância da pastosidade orgânica. As figuras apresentam uma síntese de forte 

esquematização, com olhos grandes e amendoados (que sublinham esse acto de ver), 

reenviando tanto para a arte etrusca como para a românica. Uma dimensão narrativa 

oferece-se através de pequenas figuras que não assumem um protagonismo directo, não 

secundarizando o espaço nem o remetendo para trás de si, para antes se colocarem 

totalmente no interior do espaço figurado em pequenas cenografias, quase teatrais, de 

arquitecturas e paisagens. As figuras surgem menos dispersas que em obras anteriores, 

articulando numa composição mais ordenada e ortogonal, arrumada a partir da própria 

disposição dos materiais que encenam tal espaço narrativo. Por isso, é retomada a 

preferência do formato horizontal, mais adequado à dimensão cenográfica, tal como 

tinha sido dominante nos relevos da série Cidades.  

A narração desenrola-se sem destaque de protagonistas, numa dimensão global que se 

desenvolve a partir da cenografia como encenadora e narradora. A matéria constrói a 

cena e com ela a ordem narrativa. Espreitar a narração é esse voyeurismo sem texto 

prévio, que se vê obrigado a colocar-se fenomenologicamente perante a materialidade 

da imagem para a partir dela descortinar um sentido, que fica ambiguamente entre o 

objecto-imagem e o observador (tornado voyeur de segundo grau ou meta-voyeur). 

As principais obras desta fase, em conjunto com algumas anteriores, seriam 

apresentadas em 1971 numa exposição individual na Galleria Il Capitello de Roma. No 

texto do catálogo, Rafael Alberti referia uma «estranha poesia» que encenava com a 

                                                 
162 Ignazio Delogu, in catálogo da exposição: Personale di Ruivo, Ravenna: Galleria «La Bottega», 4-14 

Maio 1968. 
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matéria uma «iconografia sem luxo»163. Henrique Ruivo recolhia materiais na rua e, no 

atelier (ou «laboratório»), tornava-se «falegname, muratore, pittore, fabbro, ebanista, 

punzonista, intagliatore, xilografo», trabalhando com «mãos sujas de várias matérias 

que torna viva»164. Utilizava e agia com a matéria, mas não a manipulava no interior de 

um programa previamente definido, procurando antes valorizar uma processualidade em 

que a matéria era agente – e não apenas reagente e manipulada pela acção do criador. 

As narrativas resultantes não apresentam precisão de espaço e tempo165, nem sequer de 

protagonistas. A matéria possibilita mas resiste, impondo uma opacidade significante 

que restringe a denotação e se abre à conotação. A matéria múltipla procura a fabulação. 

Sem requinte técnico nem brilho cromático na origem ou recolha dos objectos, a 

composição procura restituir uma dignidade pela narratividade que lhes tenta inculcar, 

como devolução de uma memória ou numa memória que emerge das ruínas como uma 

esperança. Como quem procura contar a história dos vencidos, aquela que nunca se 

narra porque não tem despojos nem se comemora. Ela emerge da ruína ao se compor 

como uma esperança no próprio acto de se narrar166. Fragmentos de objectos, numa 

polimatérica falta de unidade, salientam essa matéria como bruta, no sentido de uma 

carência, ou mesmo ausência, de potência significativa. É a composição plástica que a 

torna significante, matéria de um processo significativo, mas também é a matéria que se 

intromete no processo criativo para se impor como potencial significante. A figuração 

permite ordenar a expressão caótica e rude da matéria, facilitando a esse potencial 

significante a sua acção significadora. É na segregação perceptiva da figura que se 

apreende o poder regenerador da imagem que estava apenas latente (em potência) na 

indigência da matéria. Na redundância do nada do objecto, onde este não pode ser 

completamente abjecto e inútil e por impossibilidade de ser completamente 

desumanizado, Henrique Ruivo descortinava esse resíduo poético. 

Nesta série, Henrique Ruivo começava a trabalhar a relação entre exterior e interior de 

um espaço cenográfico e topológico (mas em que a cenografia define o topológico), 

articulando subdivisões da composição do quadro-relevo. Na visibilidade dos espaços 

interiores insinua-se uma espécie de alçado em corte, na lógica do teatro italiano que 

                                                 
163 «Iconografia senza lusso, spoglia, elementare, portatrice di una tematica semplice, maliosa, di una 

strana poesia». Rafael Alberti: «L’ultimo Ruivo», in catálogo da exposição Ruivo, Roma: Galleria Il 
Capitello, (24) Março 1971  

164 Ibidem. 
165 Vice, “Galleria delle gallerie. Henrique Ruivo”, in Paese Sera, 1 Abril 1971. 
166 Cf. Walter Benjamin, “Teses sobre a Filosofia da História”, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e 

Política, Lisboa: Relógio d’Água, 1992, p.157-170. 
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rompe a quarta parede abrindo-a para o observador. Esta visão de raio X seria depois 

desenvolvida, como veremos, na série negra. Na série voyeur o raio X disfarça-se no 

acerto compositivo que as divisórias de espaço concebem. É possível adiantar relações 

com a pintura dos aborígenes australianos, que fascinara Henrique Ruivo. Contudo, os 

aborígenes tendiam a articular vários sistemas em paralelo, como a visão em raio X em 

simultâneo com a topológica, ambas em situação narrativa, enquanto nesta e na série 

negra Henrique Ruivo procurava fundi-los num só, além dessa fusão antropo-topológica 

ou do topos antropomórfico. Esta relação com a visão em raio X também podia lembrar 

os anos de Henrique Ruivo como estudante de medicina, mas neste âmbito das artes 

plásticas o fascínio com os aborígenes australianos revela-se mais directo. Pouco antes, 

também a pintura neo-figurativa de Joaquim Rodrigo teve uma marcação estrutural 

influenciada pelos aborígenes australianos, embora apenas no vínculo topológico de 

uma narratividade através das memórias de viagens, como vimos, enquanto que em 

Henrique Ruivo ela articulava o raio X e teria outros desenvolvimentos. 

Esta relação com os aborígenes australianos prolonga o fascínio que Henrique Ruivo 

sempre teve com culturas não eruditas. Esta aproximação à arte não erudita, pré-

histórica, primitiva, infantil, popular ou a arte dos anónimos, apontam interesses 

próximos da arte bruta de Dubuffet. Como várias vezes referiu Henrique Ruivo, 

tratava-se de um cruzamento da arte primitiva com as das primeiras civilizações, dos 

sumérios aos etruscos, à arte das feiras populares ou ao infantilismo e ao surrealismo167.  

                                                 
167 «Mas estamos a pensar só nos eruditos. Há outras referências, mas nunca falamos delas, consideramos 

uma espécie de parente pobre, que são as artes primitivas. Essas muito me influenciaram também. (…). 
Relevos, grafitis populares. Estamos a ir só à parte erudita mas há muitas influências. Por exemplo há a 
bonecagem das «cidades animadas» das feiras. Muitas das minhas coisas são tentativas em plano e 
paradas da cidade animada. Foi desde miúdo um fascínio muito grande o chegar à feira de S. João em 
Évora e eu não falhava a barraca da “cidade animada”. Eram feitas em degraus, em socalcos, como um 
presépio, depois há o comboio que passa o ferreiro que está a bater o ferro, a senhora que lava a loiça, o 
moinho que gira, o padre e a procissão que passa. E eu ficava… e andei sempre com a ideia de um dia 
fazer, falhou-me a parte material, uma dessas cidades animadas. (…) Falamos dos doutores mas 
esquecemos as civilizações. A primeira coisa que me influenciou, tanto que eu na ESBAL ainda fiz uns 
relevos que eram no fundo relevos sumérios e da Babilónia. Sempre me fascinou o relevo numa parede. 
O relevo representativo, mas também o relevo da parece esfolada, do tijolo à mostra, do detrito. (…) De 
qualquer modo as primeiras influências são de arte popular, mesmo a própria bonecada da feira. As 
marionetas da feira de S. João, onde havia algumas representações… Eu sempre tive também um 
fascínio por fazer marionetas, aquela figurinha». Henrique Ruivo em entrevista com Rita Macedo, 
2005, não editado (gentilmente fornecido por Rita Macedo). «(…) os primitivos, os surrealistas (…) 
todos antes e depois de Breton, os tableaux Delmas; as cidades animadas das feiras, sei lá. E houve o 
Charrua que me pôs na profissão (…)». Henrique Ruivo, entrevista in “Inquérito à jovem pintura. 
Henrique Ruivo”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº261, Maio 1968, pp.35-36.  
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Problemática seria a recepção da obra de Henrique Ruivo no espaço português, devido à 

pouca visibilidade da sua obra, no seu isolamento italiano, com pouca ressonância 

nacional, e com uma única exposição lisboeta na galeria 111 (1965) – que, como 

assinalámos, coincidia com uma altura em que esta apresentava artistas das tertúlias de 

Évora (Bravo, Lapa, Palolo), de que Henrique Ruivo fizera parte integrante, como 

vimos. Desse afastamento seria vítima com a reacção da crítica de arte ao seu segundo 

prémio Guérin de 1968, com uma obra anterior (Máquina, 1963) cuja génese e sentido 

se escondera e que surgia tarde demais no seu corolário, provocando uma resistência 

negativa da crítica que a considerava «démodé»168 – o que não era simplesmente um 

ataque a Henrique Ruivo, mas que o visava como meio de reprovar a constituição do 

júri. Antes, só um relevo tinha sido apresentado em Portugal (A Cidade Branca), na 

exposição individual de 1965 na Galeria 111 dominada por desenhos e colagens. A 

consagração do prémio tornara-se venenosa e equivocada. Se por um lado destacava a 

obra de Henrique Ruivo, por outro lançava-o para um espaço de recepção crítico que 

estava sem o contexto e desenvolvimento da sua produção, avaliando solitariamente 

uma obra que tinha alguns anos e da qual não se efectuava nenhum esforço para 

descortinar e contextualizar no interior do seu próprio processo – e que, como vimos, 

nos levaria mesmo a uma situação precursora e peculiar da nova-figuração portuguesa 

com as Areias de 1959-1960.  

                                                 
168 O maior oposicionista terá sido Francisco Bronze. Cf. F. B. (Francisco Bronze), “Artes plásticas. O 

«tempo» e os seus sinais. Exposição promovida pelo Banco Português do Atlântico na S.N.B.A.”, in 
Vida Mundial, Lisboa, nº1566, 13 Junho 1969, pp.46-48; Idem, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, 

Henrique Ruivo,  
Naufrágio, 1971,  
60x80 cm 
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10.4. A «Série Negra» 

 

«perdeu-se-me a alma no fio do mar 

perdeu-se-me um dia       mas há de voltar» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

«e parte     e quebra      e anula 

a claridade sedutora 

 

e pêncil o eco repete este silêncio 

este rumor do nascer da aurora» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

Entre 1971 e 1973 o relevo foi desaparecendo ficando a cor como expressão única e 

bidimensional da textura, levando a uma série que surgiu como novo corolário, assente 

numa serenidade alcançada através da planura da expressão da matéria em superfície – a 

Série Negra. Depois do desejo da terceira dimensão simular a segunda e da realidade 

objectual e matérica desejar ser superfície, era agora a segunda dimensão que desejava 

expressar os relevos e texturas matéricas da tridimensionalidade. Este estranho trompe 

l’œil pretendia simular graficamente a própria superfície significante (a referida parede-

muro de Tàpies) como um relevo que se expressasse sub-repticiamente com a figuração 

de uma representação. Observa-se um esforço maior em simular o relevo de uma 

superfície significante carregada de texturas reais e físicas, do que de simular uma 

realidade exterior através da figuração, segundo a tradição mimética. É a estratégica de 

Burri a ser agora invertida, para se devolver como possibilidade mimética a partir do 

quadro, ou seja, para fazer da expressão da sua própria realidade física, enquanto 

superfície significante, o referente do esforço mimético. Se Burri procurou com 

materiais simular a pintura, no que ficou conhecido como trompe l’œil ao avesso, 

Henrique Ruivo invertia esse jogo, efectuando uma pintura com uma cena representada, 

através da qual o trompe l’œil actuava para simular um significante com uma superfície 

física e texturada de materiais.  

Esta série, efectuada em Itália, era apresentada em 1973 na Galeria Interior em Lisboa, 

depois na Galeria Ariete em Roma e, no ano seguinte, na Galeria 111 de novo em 

Lisboa. Iniciada com Almoço dos Mineiros de 1972, uma colagem e acrílico sobre 

cartolina, a série desenvolvia-se em acrílicos efectuados sobre uma tela coberta de uma 

                                                                                                                                               
FCG, nº54, Junho, pp.34-40 
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película negra que era explorada como cromatismo e texturação da superfície. O poeta 

brasileiro Murilo Mendes (1901-1975) chamou-lhes «paisagens anónimas ou distraídas» 

«onde o Dia e a Noite não se alternam mas coexistem»169. Uma gama cromática 

dominada por azuis e castanhos sobre esse negro, definindo céu e terra (esta 

subterrânea), decidem o exterior e o interior da figuração, a agorafobia e a claustrofobia 

da narrativa. Ligações de abismos sem solo e de labirintos subterrâneos, que 

determinam esse exterior e esse interior, concebem a composição, o espaço e as ligações 

entre as figuras – portanto toda a possibilidade narrativa. A ligação entre as figuras 

efectua-se dentro desse topos mutuamente paisagístico e compositivo da pintura. Os 

perfis das paisagens, num recorte antropomórfico, recriam outras figuras. A paisagem, 

que serve de fundo para certas figurações, apresenta-se também como figura requerendo 

outro fundo, noutra escala e nível da imagem: como mundos dentro de mundos; ou 

imaginários dentro de imaginários. As grutas, adequadas para certas figuras, tornam-se 

entranhas para outras; o que é espaço exterior para umas é interior para outras. As 

paisagens apresentam-se antropomórficas, ameaçando tanto nos seus abismos como nos 

seus subterrâneos. Mais do que duas boas formas gestálticas, há duas boas estruturas 

compositivo-narrativas. 

Desenvolvendo explorações da série Voyeur, Henrique Ruivo articulou a visão de corte 

topológico em raio X como estrutura formal e compositiva. O corte era efectuado na 

paisagem antropomórfica de modo que órgãos internos se tornavam também 

subterrâneos topológicos. A cenografia era ao mesmo tempo mais gráfica e 

bidimensional, libertando-se do excesso de materialidade e de ortogonalidade que tinha 

estruturado a composição dos relevos da série Voyeur.  

A textura da camada pictórica simula superfícies rugosas em confronto com a lisura do 

plano do quadro. O relevo real retrai-se repentinamente na pintura de Henrique Ruivo 

para melhor jogar com a sua simulação. Esta textura áspera de recusa táctil, paradoxo 

que se apresenta na sua estranheza visual, constrói paisagens fantásticas e devora as 

sombras dos relevos desse mundo: as sombras são absorvidas por essa simulação 

textural, necessária a ela, perturbando as que seriam necessárias à modelação da 

paisagem que na fuga desse elemento da sua espacialidade se recolhe tímida. As 

paisagens resultam assim poeticamente estranhas, não só devido à ambiguidade 

topológica, como aos paradoxos entre a textura da superfície que artificialmente 

                                                 
169 In catálogo da exposição: Ruivo, Lisboa: Galeria Interior, (Fevereiro 1972). 
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simulam o relevo e as da representação esvaziada de simulação. Tal representação 

dupla, de relevos da superfície e da figuração, lembra a representação dupla dos relevos 

(puzzles) de Jorge Martins, mas, como veremos, neste era a luz que modelava ambos os 

mundos, enquanto em Henrique Ruivo era o fascínio pela expressão textural da 

superfície que decidia ambos.  

 

 

10.5. Relevos de papel, paisagens de cor e quadros-máscara  

 

«porque estou aqui 

entre a giesta      e o além? 

 

«porque me atravessa o horizonte 

de branco e ocre     onde os ralos cantam? 

 

Porque estou calmo e opaco 

Se o alisar do chão já não me toca» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

«era real ou era dúvida esta intermitência 

entre o olhar e o meu vogar?» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

Entre 1973 e 1974, Henrique Ruivo começou a realizar construções de colagens infantis 

com fundos pintados em cores fortes, depois desenvolvidas em figuras estampadas com 

colagens de figuras que o próprio concebia. Mantinha-se a textura gráfica na linha da 

série negra, mas numa maior utilização da colagem, na inclusão de construções 

tridimensionais de cartolina para recortar dobrar, colar e montar editadas para criança, 

que Henrique Ruivo aplanava na colagem sobre a superfície, juntando ainda figuras 

concebidas pelo próprio e depois recortadas. O corte e rasgão de planos de cor 

marcavam a posterior concepção figurativa e cenográfica através da colagem destes na 

superfície. O princípio da colagem e montagem dos relevos da série Cidades era 

devolvido a uma série que, utilizando planos de papel, procurava um relevo mínimo de 

coincidência com a superfície. A cor e a dimensão narrativa acentuavam-se numa 

espécie de pop naïf – ou um pop simulado por motivos e modos anti-pop. 

Esta fase preparou os relevos de papel que passariam, desde os anos de 1980, a 

acompanhar a produção de Henrique Ruivo. Nestes, o espaço do relevo não é dado pela 
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saliência da matéria, mas por um vazio que o caixilho engendra, para depois neste se 

colocarem figuras recortadas ou rasgadas de papel. Nas caixas de relevo, os recortes em 

papel deixavam de se colar ao plano para se recortarem num espaço real. Estes recortes, 

que teriam ulteriores desenvolvimentos, ao permitirem conjugar o recorte da figura com 

o espaço real preparavam a reflexão do espaço para lá e para cá do plano, questões que 

no espaço italiano se colocavam em nomes como Vedova (1919-2006) ou, sobretudo, 

Fontana. E seria este último que indicaria novos sentidos no desenvolvimento da 

produção de Henrique Ruivo.  

 

Uma nova fase era apresentada em 1982 (continuada em nova individual de 1984) na 

Galeria Ana Isabel, com paisagens efectuadas entre 1981 e 1982 em torno de 3 ciclos: 

12 quadros do ciclo dos meses, que exploravam a relação da cor com os lugares; 4 

quadros do ciclo das estações do ano; e 2 quadros do ciclo do dia (dia e noite), estes 

últimos apresentados em modo de auto-retrato. Henrique Ruivo afirmava no catálogo 

que estas «paisagens cíclicas são uma possível – evidentemente não única – figuração 

ou tentativa de materialização da memória». Porque se «toda a representação é 

memória» [«e não é tudo memória de tudo»]170, esta é uma memória sincrética
171, onde 

corpo perceptivo e espírito são indistintos. São as memórias pessoais dos ciclos que 

concebem o topos pictórico de tais paisagens. Daí que o ciclo do dia incorpore o próprio 

pintor, integrado como parte e afectação de tal paisagem. 

Nas obras então apresentadas, as superfícies libertam-se da textura assumindo a 

plenitude da cor pura e plana. Mantém-se a relação entre paisagem e figura da Série 

Negra, pesquisando a habitação dos lugares como fundação de uma narrativa: Como 

habitar os lugares? Como os animar e narrar? E que histórias? A planura fazia esquecer 

o relevo, dando continuidade ao percurso iniciado com a série negra e diferenciando-se 

da pesquisa matérica dos anos de 1960. Se nestes anos dominaram afinidades com 

Tàpies, e depois Burri e Dubuffet, agora dominavam afinidades com Fontana e Matisse. 

Se antes a matéria se sobrepunha às formas, agora eram as formas que pairavam na 

desolação da matéria perdida. Esta rarefacção iria desenvolver-se, noutro e mais 

meditado processo de refinamento iconográfico. Cada vez mais, a surpresa deixava de 

                                                 
170 Esta última frase foi um acréscimo indicado pelo pintor, que nos informou (conversa a 10 Janeiro 

2006) da falta da mesma no texto inicial no catálogo da exposição: Henrique Ruivo (Ciclo dos Meses – 

Ciclo das Estações – Ciclo do Dia), Lisboa: Galerias Ana Isabel, Março-Abril 1982. 
171 «Memória de cheiros, de percepções visuais, de paladares de sons e silêncios; memórias tácteis (a 

pele, os pêlos, o musgo). Memórias do Fogo, da Terra, da Água e do Ar». Ibidem. 
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surgir por choque ou de imprevisto (que nunca foi excessivo em Henrique Ruivo), para 

se desenrolar pela própria demora, por lento embrenhamento na imagem. 

Planos de cor plana, rasgados e colados à maneira dos guaches recortados de Matisse, 

concebem paisagens de cores puras a lembrarem a infância alentejana. É o recorte rude 

das extensões de cor pura que constitui a silhueta da paisagem. O recorte-rasgão traduz 

o limite de uma superfície de extensão e vazio, fazendo da paisagem um friso de cor 

rasgado. A preferência de recortes segundo eixos horizontais flúi num efeito de 

continuidade e serenidade: o rasgão é o horizonte, não separando figura e fundo. O 

recorte em rasgão, que substitui a tesoura dos guaches recortados de Matisse, apresenta-

se como gesto tosco que na dificuldade de dominar o acto de concepção da forma é 

obrigado a descobrir a refinação da forma no encontro com a sua esquematização e 

simplificação, revelando-se figurativamente como dimensão arquétipa (que na fase 

seguinte com figuras-máscara se acentuará).  

 

Em 1987 apresentava, de novo na Galeria Ana Isabel, a exposição «anamnesis». Em 

Anónimo, pintura de 1983, surgem apenas perfurações da superfície, na linha de 

Fontana. Fazendo de olhos, nariz e boca, tais rupturas da superfície definem a figura, 

cujos limites não existem dentro do quadro. O rosto estende-se fundindo-se com o 

fundo. Tal é explorado em vários quadros que, assim, se transformam em máscaras 

(«tableaux-masques»172) sendo retirados dos limites das zonas de definição dos perfis da 

forma. Uma elipse dos limites obriga os cortes-rasgões dos olhos e bocas a funcionarem 

como elementos pregnantes de desocultação perceptiva da figura. A figura revela-se 

numa ilimitação que a estende ao quadro. Nestas máscaras (persona) as figuras isolam-

se e o jogo já não se decide entre estas e a paisagem, mas destas consigo próprias, 

confrontando-se com várias partes de si na perda de um «eu» unificado173. Os cortes de 

Fontana tornam-se olhos e bocas, caminhos para uma interioridade da figura, algo para 

além do rosto-máscara: não são o «conceito espacial» de Fontana, mas um conceito 

espiritual. Não estão para lá da superfície do quadro, mas para lá do rosto-máscara da 

figura. Esta rarefacção e, sobretudo, a perda de perfis delimitadores das formas, remete 

para relações com os atrás analisados ciclos pictóricos de Júlio Pomar em torno do 

Banho Turco de Ingres ou dos Retratos de Ausência. Porém, em Pomar a rarefacção é o 

                                                 
172 Chaké Matossian; “Henrique Ruivo pour un théâtre de l’oubli”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº75, 

Dezembro 1987, p.8. 
173 Cf. Chaké Matossian; “Henrique Ruivo, anamnesis”, in Diário de Lisboa, 17 Março 1987. 
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apagamento da forma obrigando o observador à sua reconstituição, enquanto em 

Henrique Ruivo a rarefacção é a concepção da figura permitindo ao observador a sua 

constituição. Num o fundo devorou e apagou as formas (como se estas já lá estivessem 

estado); no outro, a forma desfaz-se no fundo na procura de si própria, na génese da 

figura. Tal permitiu a Henrique Ruivo uma maior elaboração de figuras mitológicas, do 

que propriamente mitos, como arquétipos com os seus símbolos: figuras híbridas e 

andróginas, entres faunos, diabos e touros. E, tal como os primeiros relevos, utilizava a 

matéria como presença, como elemento aditivo que se acrescentava na concepção da 

figuração. Porém, agora são os cortes que são utilizados como ausência, como elemento 

subtractivo na concepção das figuras.  

 

Este ascetismo continuou, cada vez mais sereno nos anos de 1990, onde Henrique Ruivo 

explorou cores e matéria devidamente controladas na concepção das figuras (azul, 

amarelo, vermelho, por esta ordem) sobre o domínio da extensão branca. As figuras 

tendem a ser brancas como o fundo, confundindo-se com este, por vezes revelando-se 

por um baixo-relevo da matéria (branca), ou por mínimos elementos acessórios (formais 

e cromáticos), numa «rarefacção promovida à categoria de presença»174. 

 

   «pouco a pouco    as formas diluíram-se num 

coágulo 

tudo ficou só brancura» 

(Henrique Ruivo, branco azul ocre) 

 

                                                 
174 Murilo Mendes; “O último Ruivo”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº75, Dezembro 1987, p.17. 
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11. Álvaro Lapa  

 

11.1. As primeiras exposições e a colagem  

 

«(…) – este instante vale outro, e outro – compara sem reservas, 

ininterruptamente – compara sem culpas –  outro mundo vale este» 

(Álvaro Lapa, Raso como o Chão, 1977) 

 

«Declarando-se a função permanente de encantar a dúvida, pela colheita expressiva do ainda menos que 

efémero, do inaparente do inconsciente e fissurado possível da invenção»  

(Álvaro Lapa, “História dos Reis dos Cigarros”, in Raso como o Chão, 1977) 

 

Formado em filosofia, com profundo interesse pela literatura, Álvaro Lapa (1939-2006) 

envolveu-se ainda em Évora com experiências no âmbito das artes plásticas, no seio da 

convivência com Charrua, Bravo ou Palolo. A matrícula na Faculdade de Direito em 

Lisboa (1956-1958) e depois a frequência no curso de Filosofia da Faculdade de Letras 

de Lisboa (a partir de 1961) levava-o para Lisboa. Entre o círculo de amizades de Évora 

e os de Lisboa, onde seriam marcantes a amizade com António Areal a partir de 1962, 

desenvolvia contactos afectivos e electivos que abriam a possibilidade de efectuar, em 

pouco tempo, e após única apresentação numa colectiva (IV Salão de Arte Moderna da 

SNBA em finais de 1963) duas exposições individuais sugeridas por Areal: a primeira 

em Março 1964 na Galeria 111, com uma dezena de obras que articulavam a pintura e a 

colagem, a segunda em Julho 1964 na Galeria Divulgação.  

Nestas primeiras exposições apresentava já orientações na síntese das formas e no 

interesse pelo fragmento e pelo vazio. A crítica associava-o a uma orientação neo-

dadaísta referenciada em Rauschenberg e Alan Davie175. A utilização de formas 

circulares concêntricas, como alvos, estendia a ligação de Alan Davie a Jasper Johns. 

Com especial atenção à colagem, salientava-se já a desagregação da parte em função do 

todo. A síntese de cada elemento, de cada esforço de ordem, era distinta e autónoma dos 

outros presentes na mesma obra. A crítica apontava uma procura de «deixar patente no 

âmbito do quadro uma agressiva falta de ligação, de coerência, que de resto não 

compromete a estrutura antes obriga o espectador a considerar todos os elementos»176. 

                                                 
175 Cf. Alfredo Margarido, “Das Artes Plásticas. Mercados e Pintura. Álvaro Lapa — na Divulgação”, in 

Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº148, 29 Julho 1964, pp.7, 10. 
176 Ibidem. 
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O próprio Álvaro Lapa reconhecia-o numa primeira entrevista como pintor177 ao afirmar 

o seu interesse pela «acumulação do que é contraditório» e que seja «insusceptível de 

uma conceptualização imediata. Em suma, a que invente e se obstine na sua liberdade». 

Nesta entrevista deixava também assinalada a sua defesa do reduto da individualidade 

criativa relativamente a «caminhos ou correntes»: «É-me desagradável a generalização, 

dado que o que percepciono sempre mais integralmente são problemas individuais de 

realização». Relativamente à «apropriação de elementos do real» e à «colagem», que 

dominaram as suas primeiras exposições, afirmou: «Verifico na apropriação de 

elementos do real uma situação de criatividade, mediadora de uma mais funda 

emergência, a da criatividade». Sobre a colagem diria ainda: «A colagem permite-me 

desenvolver, com a imediatez mais orgânicamente garantida, um reportório expressivo 

cujos elementos me são indefinidamente exequíveis». Contudo, sobretudo nas obras da 

primeira exposição, um negro líquido atravessa como camada sobreposta as superfícies 

parecendo querer unificar a desconformidade e suavizar o heteróclito, esforço ao qual o 

pintor passaria a resistir, aspecto em que insistiremos mais adiante. 

No texto que acompanhava o folheto da primeira exposição, onde se apresentava como 

«autodidacta», Lapa antecipava o tom de uma atitude que indicava que o seu projecto 

não se iniciava com a intenção de uma proposta estética, mas com um posicionamento 

ético (para o qual. aliás, nem sequer tinha proposta plástica ajustada) e que era este que 

iria determinar a sua produção: «Tem procurado informar da verosimilhança das suas 

pesquisas plásticas, situando-se de preferência numa experimentação das origens do 

fenómeno expressivo: grau zero ou ponto zero da visão, em que o pôs a sua liberdade de 

interpretação, e a sua essencialidade se impõe organicamente a referir-se». E entendia 

de seguida por nova-figuração: «nova (por inédita) autonomização da consciência do 

significante plástico; exaltação de um enriquecimento unanimista de conteúdos 

interpretativos; definitiva compulsora das hostes locais da não-forma e do metafísico 

reinante»178. Esta noção de nova-figuração, na linha da figuração abstracta inspirada 

em António Areal e Motherwell179, nomes tutelares para a produção plástica de Lapa, 

                                                 
177 Álvaro Lapa, entrevista in “Para uma significação sem limites — entrevista com Álvaro Lapa”, in 

Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº150, 12 Agosto 1964, pp.1, 6. 
178 Idem, in folha volante anexa da exposição: Pintura e colagem de Álvaro Lapa, Lisboa: Galeria 111, 26 

Fevereiro a 10 Março 1964 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-

palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», p.7).  

179 Sobre as relações entre a noção de figuração abstracta de Lapa e as suas inspirações em Areal e 
Motherwell, cf. António Rodrigues, Álvaro Lapa – Voz das Pedras, Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, 
respectivamente pp.191-193, 207-209. 
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como avaliaremos, adquiria neste não uma orientação estética mas uma posição ética 

que, reafirmamos, as obras ainda não manifestavam. Seria a ulterior produção que 

atinaria um acerto com estas exigências tal como o pintor imediatamente reconheceria 

relativamente à série Milarepa. Podemos dizer que Lapa era já artista plástico, não pelas 

obras que apresentava mas pela posição ética dos princípios que exigia para a arte. A 

sua primeira produção era importante por ainda não estar à altura de tais exigências. A 

ética antecipava a estética, antepondo-se, protegendo-se e exigindo desta. Daí essa 

aceitação de ser pintor sem talento nem vocação. O grau zero da visão assumia o estado 

«originário» como «único limite ao acto», afirmando que não se tratava de um estado 

puro da pintura ou de um polimento estético-formal, na lógica das abstracções duras e 

frias, nem do gesto espontâneo, na lógica das anímicas, mas de algo que se antecipava a 

tudo isso e que responsabilizava o sujeito que quer (ou deve) ser pintor. A nova-

figuração definia um meio de recusa, como o próprio pintor definiria cerca de uma 

década depois: «O que é representado, numa obra figurativa, é possivelmente menos 

interessante que a totalidade da sua exclusão, sua recusa. Tal obra vale tanto pelo que 

representa tanto quanto (pelo menos) pelo que não aceita representar. Esta função de 

recusa é o verdadeiro conteúdo implícito da obra, a sua explícita mensagem de 

resistência. Sem os aprofundamentos sucessivos e inextirpáveis de tal função objectiva, 

todas as figurações são patuscadas. Entendo que a invenção do artista é o sistema das 

usas objecções. A figuração é o veículo e jamais o fim, a não ser na medida em que o 

fim institui “a Realidade” como a ideal provocadora dos ascetismos técnicos que o é, 

evidentemente. Para os menos conformados»180. 

Entre uma e outra exposição, Lapa revelava já a apetência para as formas se 

aproximarem da figuração sígnica e arquétipa (o que ajustava a ligação que a crítica lhe 

efectuava a Alan Davie). Contudo, não se tratavam de arquétipos fundados num 

significado comum, mas de uma essência hermética, como processo de uma «nova 

autonomização do significante plástico»181. A colagem de matéria estranhas à pintura 

assumia estrategicamente, desde cedo, a estranheza da sua intromissão – o seu 

desenvolvimento seria o da recusa de uma integração. As obras da primeira exposição 

eram dominadas por uma pesquisa do lugar das coisas no quadro através de colagens ou 

                                                 
180 Álvaro Lapa, depoimento in catálogo da exposição: Figuração-Hoje?, Lisboa: Sociedade Nacional de 

Belas Artes, Janeiro 1975 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-

palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», p.24). 

181 Alfredo Margarido; “Das Artes Plásticas. Mercados e Pintura. Álvaro Lapa — na Divulgação”, in 
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formas circulares que se fecham sobre si, numa estratégia de escaparem ao domínio 

deste. Contudo, uma camada de uniformização anulava o risco. Na segunda exposição, a 

densa mancha rectangular ou a cruz impunham uma autonomia muito forte que não se 

recortava e isolava facilmente como forma integrada. O branco dominava em contraste 

com o negro, anunciando essa aparência de vaca malhada estilizada que iria depois 

insistir em atravessar composições impondo um confronto preto/branco.  

A segunda exposição na Galeria Divulgação, em Maio de 1965, revelou um esforço de 

definir um projecto mais sóbrio e de menor anarquia vitalista que nas duas exposições 

anteriores182, parecendo haver uma maior tendência especulativa do que corporal e 

técnica – um «pensamento especulativo excessivo» tal como apontou a crítica183. A 

crítica hesitava, reconhecendo um projecto de pintura tão hesitante como interessante: 

«E creio que o grande erro ou pelo menos a insatisfação que produz a obra de Álvaro 

Lapa está localizada no desacordo essencial entre um pensamento muito preciso e uma 

realização hesitante»184. 

As colagens e os objectos incorporados procuravam salientar a materialidade integral do 

quadro assente numa pobreza das coisas, rudimentaridade das técnicas e sobriedade da 

composição. Não se ligando unitariamente à pintura, não sendo por ela absorvidos, tais 

materiais ficavam como que «ligados a um contexto estranho sem constituir outra 

unidade morfológica», o que na altura foi visto algo insatisfatoriamente pela crítica185. 

Este vazio entre cada presença salientava a imanente opacidade de cada elemento e de 

cada registo. Um esforço aparente de síntese estrutural resolvia-se numa complexidade 

de conjunto que a contradizia. Em continuidade com as duas exposições anteriores, a 

colagem não adquiria autonomia da pintura, não adquirindo a objectualidade própria de 

uma assemblage, tal como também não era absorvida pela picturalidade (como na altura 

exploravam Sá Nogueira e Maria Velez): em Lapa a colagem surgia na pintura como 

elemento estranho e não integrado. Uma pertença por irredutibilidade que a crítica de 

arte estranhava: «A colagem não é respeitada na sua pureza: quer ser reintegrada no 

mundo da pintura e é por isso escamoteada da sua significação original»186. Mas é 

                                                                                                                                               
Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº148, 29 Julho 1964, pp.7, 10. 

182 Cf. Nelson Di Maggio, “Crítica de Artes Plásticas. Colagens e objectos de Álvaro Lapa”, in Jornal de 

Letras e Artes, Lisboa, nº190, 19 Maio 1965, p.4. 
183 Idem, “Arte. Álvaro Lapa: os limites da imaginação”, in Flama, Lisboa, nº899, 28 Maio 1965, p.6. 
184 Idem; “Crítica de Artes Plásticas. Colagens e objectos de Álvaro Lapa”, in Jornal de Letras e Artes, 

Lisboa, nº190, 19 Maio 1965, p.4. 
185 Idem, “Arte. Álvaro Lapa: os limites da imaginação”, in Flama, Lisboa, nº899, 28 Maio 1965, p.6. 
186 Idem, “Crítica de Artes Plásticas. Colagens e objectos de Álvaro Lapa”, in Jornal de Letras e Artes, 

Lisboa, nº190, 19 Maio 1965, p.4. 
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exactamente esta estranheza de colocação de cada elemento que, procurando 

salvaguardar a sua integralidade e autonomia perante o quadro como sistema, que se vai 

afirmar uma das mais decisivas marcas da pintura de Álvaro Lapa – e o que nos parece 

ser um dos melhores modos de entendimento da sua primazia da ética sobre ou a 

justificar a estética. 

A proximidade com as pesquisas e desenvolvimentos que António Charrua efectuava 

então na sua pintura, em sintonia com uma orientação neo-dadaísta, verifica-se como a 

mais imediata e, a vários níveis, próxima afinidade a encontrar com as estas primeiras 

pesquisas de Álvaro Lapa. Contudo, se António Charrua acrescentava um quadro ao 

quadro, problematizando a definição integral do quadro para fora de si, Álvaro Lapa 

enquadrava no interior do quadro, altercando este por dentro. Se Charrua perturbava a 

unidade perceptiva por divergência, Lapa conseguia efectuá-lo por convergência 

interna. Por tendência, em cada quadro de Lapa não há saída da unidade global do 

enquadramento, como também há cedência a esta. Em Charrua o fragmento dava-se 

para fora e rompia a homogeneidade do quadro. Contudo, tratava-se de compor o 

heterogéneo, integrando o elemento estranho e exterior. Em Lapa, o fragmento dava-se 

no interior e por resistência ao homogéneo, salvaguardando a parte enquanto elemento 

estranho e de domínio interno. Por isso, se Charrua estendia o quadro para o exterior 

assumindo outros riscos estéticos, Lapa projectava para o interior reivindicando 

desígnios éticos.  
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11.2. «Homem sem esforço, sem propósito, sem utilidade» 

 

«O poeta tornou a conjugar, entre a presença e as ausências, a 

possibilidade única que era a de qualquer coisa» 

(Álvaro Lapa, Raso como o Chão, 1977) 

 

As exposições individuais na Galeria Buchholz, em 1969, 1970 e 1971, seriam 

marcantes na afirmação da ética artística de Álvaro Lapa, verdadeiro momento de 

encontro consigo próprio, onde apresentou trabalhos que seriam ícones do seu percurso, 

a que parte da crítica de arte saberia dar resposta. Verificava-se uma insistência em 

determinados elementos formais individualizados (o crítico Rui Mário Gonçalves 

sublinhava a «farpa» e a «vaca malhada»), que se verificariam como marca de Lapa, 

tanto na figura (ícone-signo visual) como na palavra (títulos ou escrita no interior do 

quadro). Tratava-se de um estratégico insistir no mesmo, como um recomeço e uma não 

resolução: algo que nos remete para o esforço inútil, como Sísifo.  

Álvaro Lapa, Sem título, 1970, 
acrílico sobre platex, 82x63 cm, 

col. Galeria 111 



 723

                                          

A exposição de 1969, apresentando obras produzidas desde o ano anterior, foi decisiva 

por afirmar um ciclo determinante no percurso de Lapa, primeiro encontro na pintura 

com o que na ética já se requisitara. A série Milarepa ou Gauguin, em duplo nome ou 

dupla série, por continuidade de transferências e resvalos de afinidades, era dominada 

pela repetição de uma forma de um vulto ou mancha negra compacta que se espalma na 

superfície187. A figura, que com menos insistência já aparecera em obras de 1965, 

concentra-se como mancha irredutível, fechada sobre si, sugerindo uma figura 

antropomórfica na posição zazen, tradicional posição oriental de meditação. É Milarepa, 

directamente referenciado na pintura Milarepa no castelo-da-planta-do-pé (1968), que 

sustenta a ligação à filosofia Zen. Milarepa foi um santo-sábio, poeta e eremita budista 

que viveu no Tibete no século XI188. Entende-se que, para Lapa, além da simpatia pela 

filosofia Zen, Milarepa se enquadre numa estratégia ética de retirada da mundaneidade. 

Gauguin, referenciando o famoso pintor francês que foi falecer no Taiti, alude também 

a uma marginalidade iconográfica e cultural, de retirada e desvio da cultura ocidental.  

                                                 
187 «A figura humana é a de um homem sentado, com trajos que envolvem os braços e as pernas. É uma 

figura estática como um rochedo, escura como uma gruta. Não se define nela o volume nem a 
espessura. Pode ser rígida ou mole. Procuro nela a justificação para a espontânea visualização do 
quadro que me faz encontrar, sempre com igual impacto, o primeiro plano e o fundo. Todo o espaço é 
redutível a um e a outro, e nós alternamos espontaneamente, ora incluindo tudo no primeiro plano, ora 
no último. Isto não é devido apenas a uma igualdade de técnica de representação, à mesma escala das 
demarcações; mas já talvez ao sintetismo, ao espírito que exige o sintetismo particular de Álvaro 
Lapa». Rui Mário Gonçalves; “Notícia sobre Álvaro Lapa”, in A Capital, Lisboa, 20 Agosto 1969, p.8. 

188 Sobre Milarepa e o seu pensamento relativamente a Álvaro Lapa, cf. António Rodrigues, Op.cit., 
pp.213-219. 

Álvaro Lapa, Homem sem 

Esforço, sem Propósito, sem 

Utilidade, 1968-1969, 
esmalte e acrílico sobre 
platex, 85x111,5cm 



 724

 

Na pintura Gauguin (1969-1980) a figura compacta e negra em zazen sobrepõe-se à 

esquematização linear e frágil de um abrigo linear como se o contemplasse. O fundo em 

tons claros funciona como uma espécie de vazio que anula as referências e desampara a 

figura-mancha. A concentração negra desta afirma-se na contradição com o 

despojamento envolvente, ao ponto de o parecer absorver com a sua pesada 

imobilidade. A forma é cheia e plana, numa tensão com o envolvente com o qual se 

opõem sem mediação. A forma fecha-se sobre si, numa introspecção solidificada.  

Estas figuras duras e compactas, fechadas com precisão sobre si mesmas em tensão com 

a extensão envolvente, tornavam-se uma das marcas das obras expostas e como que 

determinando uma identidade de Álvaro Lapa. No caso de Lapa pouco sentido faz em 

falar-se de fundo, visto que as figuras de tal maneira se compactam que resistem em 

avançar para nós. Tendo tudo para ser uma boa figura, elas paradoxalmente retraem-se 

em tensão com a superfície. Por isso, a superfície não parece passar atrás delas, antes as 

rodeando e enclausurando na extensão do plano perante a impossibilidade de as 

envolver em profundidade. «Na maior parte dos quadros agora expostos, um 

homogéneo grafismo duro marca os contornos das diversas figuras, essa 

homogeneidade, ajuda a reduzir tudo ao mesmo plano, tanto mais que o autor utiliza 

esse grafismo para demarcar os limites da cena, como bordos de uma moldura, portanto 

na bidimensionalidade real da superfície do próprio quadro»189. Daí esse «quietismo 

                                                 
189 Rui Mário Gonçalves; “Álvaro Lapa”, in A Capital, Lisboa, 25 Fevereiro 1970, p.8 (suplemento). 

Álvaro Lapa, Gauguin, 1869-
1980, esmalte e grafite sobre 

platex, 84,5x11,5 cm 
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tenso que tão silenciosa e lùcidamente se manifesta»190. Cada figura fecha-se sobre si, 

compacta, retraída, deixando excluída qualquer envolvência de fundo.  

Tais formas, que se retomariam várias vezes no percurso de Lapa, fundem o pleno com 

o vazio. A afirmação dos elementos significantes criados torna-se, ao mesmo tempo, 

espaço de dúvida: a forma tanto pode ser um buraco ou abismo sem fundo, como um 

cerrado plano opaco. Mas nesta dupla possibilidade, que é excesso e decisão dos 

elementos, mantém-se essa resistência e retraimento do que é significante ao controle de 

quaisquer significados. Estabelece-se uma síntese compacta das formas como 

especulação formal, onde estas recusam o preciosismo decorativo, para densificarem a 

imobilidade serena e meditada da forma encontrada. Segundo o crítico Rui Mário 

Gonçalves, Lapa teria penetrado numa «rara zona poética da evidência do visível»191.  

Em Homem sem esforço, sem propósito, sem utilidade (1968-69), Lapa afirmava a 

marginalidade de uma introversão ética através do refúgio a uma contemplação interior, 

na linha do budismo Zen de Milarepa. A referência ao Zen do título permite efectuar 

alguma proximidade com os títulos Põe Quanto és no mínimo que fazes (1966) de 

Eurico Gonçalves. Mas enquanto que Eurico efectuava tal ligação por afirmação e 

elogio de características do Zen, Lapa efectuava-o por antinomias e subtracções com a 

cultura ocidental, na perspectiva onde os valores ocidentais se especam na desconfiança. 

Ao contrário da leveza e rapidez da gestualidade de Eurico, na obra de Lapa as manchas 

negras (ou com amarelo) recortadas sobre um fundo azul dominante funcionam como 

arquétipos imóveis que encerram sobre si o seu próprio sentido. As figuras parecem 

imobilizadas (petrificadas) numa auto-introspecção de sentido. Sem mediações as 

figuras especam-se perante um contraste com o envolvente (neste caso mais do que o 

fundo): «Há a falta de um plano intermédio entre o primeiro plano e o fundo. E mais: ou 

o fundo, ou o primeiro plano tende a chamar a si toda a espacialidade. Uma tensão se 

estabelece assim»192. Através desta «tensão derivada entre duas tendências – tudo 

reduzir ao primeiro plano, ou tudo se reduzir ao último – o pintor aproveita-a para 

valorizar alguma figura isolada, que se afirma por si própria por dificuldade de 

integração em qualquer desses planos, não se lhe negando porém inteiramente»193. 

                                                 
190 E. G. (Eurico Gonçalves); “Álvaro Lapa (Galeria Buchholz)”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, 

nº275, Abril 1970, p.50. 
191 Rui Mário Gonçalves; “Álvaro Lapa”, in A Capital, Lisboa, 25 Fevereiro 1970, p.8 (suplemento). 
192 Ibidem. 
193 Ibidem. 



 726

A série não define só essa figura compacta, mas também resolve uma lógica de 

paisagem, desértica e espessa, que preparava as futuras paisagens da série Campéstico. 

A relação entre a figura negra e um sentido particular de paisagem seria trabalhada em 

séries posteriores, onde a marcação Zen também se manifestava, como Moradas (1971-

1973) ou Passeio (1983), onde a relação preto/branco era dominante. A apresentação da 

série Moradas em 1973, na Cooperativa Árvore do Porto, era acompanhada com um 

texto de Daisetz Teitaro Suzuki (1869-966) sobre o budismo e as artes plásticas e a 

prática do sumiye. Esta técnica, assente no registo meditativo, leve e instantâneo da 

caligrafia oriental, era concebida em materiais pobres e frágeis194. Contudo, com raras 

excepções como Morada (1973), em que se abre um rectângulo-janela branca sobre um 

fundo negro no qual inscreve pinceladas em «v», como pássaros esvoaçantes, a pintura 

de Lapa assenta na dureza áspera e espessa das coisas. Há uma fixação indomável dos 

registos que as fixa como cicatrizes irreversíveis. Enquanto a pintura oriental absorve a 

falha num acto dinamográfico sem esforço nem reflexão, mas cujo é resultado 

sustentado na irrepreensibilidade de um gesto irrepetível e único que parece invalidar 

qualquer correcção, a de Lapa revela-se feita de marcas que fazem da falha a justeza do 

seu lugar, da sua morada única. Se a pintura oriental ainda se decide num virtuosismo 

peculiar, em Lapa a inépcia descobre um lugar habitável, único e sem permutas. Há uma 

petrificação da inscrição, uma espessura dos signos e inscrições que se recusam a alterar 

no seio da sua própria inabilidade. A intransigência absoluta dá-se no seio de um acto 

falhado como postulado de uma expressão que coloca qualquer virtuosismo fora de 

jogo. É esta indomável falha que permite articular a filosofia zen com a literatura beat 

como modo de concepção de uma ética de recusa, resistência e negação – na linha do 

pensamento neo-hegeliano (sobretudo adorniano) como adiante avaliaremos. Ao Dádá-

Zen de Eurico Gonçalves, Lapa equiparava, sem a mesma intenção programática, uma 

ligação de Zen e Beat (Beat-Zen). Se em Eurico o desnudamento Zen servia uma causa 

de retirada e despojamento, num desejo de «ser mais sendo menos»195 e usando um 

«des» como sufixo orientador (ver série Põe quanto és no mínimo que fazes de 1966), 

em Lapa era uma recusa, um extravio de resistência ética. Eurico trabalhava uma ética 

do Zen em função desse automatismo psíquico puro que fundamenta a verdade da 

                                                 
194 Cf. António Rodrigues, Op.cit., pp.301-303. 
195 Eurico Gonçalves, “Sou surrealista. Eurico 1950-1973”, in catálogo da exposição: Eurico Gonçalves. 

Estou vivo e escrevo Sol, Vila Nova de Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 2006, p.9. 
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inscrição; Lapa colocava o Zen ao serviço da ética, porque era a falha imprevista da 

inscrição que transviava e gorava a expectativa da jurisdição interpretativa.  

 

Uma das mais decisivas afinidades electivas de Lapa foi o americano Robert 

Motherwell (1915-1991), seja como pintor seja como pensador. Com formação 

filosófica, tal como aconteceria com Álvaro Lapa, Motherwell desenvolveu enquanto 

pintor uma pesquisa da forma como arquétipo sígnico com carácter algo totémico, uma 

espécie de geometria do orgânico, mas que se concentra sobre si como indagação 

individual de absorção do universal. E, de novo como aconteceria com Lapa, a sua 

pintura desenvolveu-se com fortes relações com a poesia, efectuando séries em torno de 

Stéphane Mallarmé (1842-1898), Lorca (1898-1936) ou de poemas do crítico de arte 

americano Harold Rosenberg (1907-1978). Interessou-se pelo automatismo psíquico 

surrealista (sobretudo de Matta), por onde pesquisou uma inflexão interior e autista de 

elogio integral da subjectividade, ou pela cultura mexicana tradicional, através da qual 

convocou algumas das suas polaridades determinantes, tais como morte/vida ou 

negro/branco. Tanto em Motherwell como em Lapa encontramos essa dinamografia 

especulativa de um gesto meditado e sofrido sobre o seu próprio automatismo e 

imediatez. O gesto não é signo dinamográfico da velocidade linear, mas da mancha 

concentrada. O essencial no acidental e a articulação entre a espontaneidade e a 

persistência seriam algumas das melhores aproximações entre os dois pintores-filósofos. 

Em ambos, a pintura especulava-se na metáfora, na indeterminação e na ambiguidade.  

Apesar de uma reconhecida dívida ao pintor americano, a pintura de Lapa não deixa de 

revelar particularidades diferenciadoras. Motherwell integrava na pintura a poética e a 

palavra pelo que era o pictórico que absorvia e integrava a escrita. Era o mesmo o gesto 

da palavra e o da pintura, transmutando a escrita em signo pictórico. O gesto e a matéria 

ligavam-se à escrita e à palavra (série Je t’aime) que se realizavam em uníssono. Em 

Lapa, como adiante avaliaremos, a palavra surge na estranheza da sua colocação no 

pictórico. Tal como se verificava em Lapa, o pintor americano assumira a cor pura 

como elemento simbólico, essência irredutível que resiste à cor local das coisas. Se o 

branco é vida e brilha de luz, o negro é ansiedade e morte: «O negro é morte, ansiedade; 

o branco é vida, brilho»196. Um é vazio e o outro é muro e opacidade. O vermelho é 

sangue, o azul é mar e o ocre é terra. O negro, sobretudo na famosa série Elegias da 

                                                 
196 Motherwell, cit. in Jack Flam, Motherwell, Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1991, p.9. 
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República Espanhola, simultaneamente enchia-se e erguia-se, preenchia e dominava ao 

erguer-se. Motherwell explorou relações entre a cor e o plano, questão que o levou a 

interessar-se por Mondrian197. Motherwell efectuava o elogio da cor e do seu lugar 

como signo autónomo, mas não do cromatismo, o que também aconteceu em Lapa. 

Motherwell fechava cada cor no seu lugar evitando as relações. Porém, Lapa preferiu 

afirmar a autonomia da cor, por tendência plana e recortada, por relação com outras 

zonas de cor. Daí essa sensação, na pintura de Lapa, que cada cor encontrou o seu lugar 

perante a impossibilidade de estar noutro. Não há uma justificação estética para a cor 

estar nesse lugar, mas há um esforço que apagou todas as razões para não poder ser 

assim. Por isso, enquanto que Motherwell encontra uma dimensão elegíaca e ritualista, 

em Lapa o que fica como fica (não o que encontra) parece ser recusa de ser de outro 

modo – o que exige uma maior relação com o acaso porque fornece aos seus registos 

uma espessura ontológica. O acaso não estabelece compromissos nem acordos, sendo 

nesse limite o único resíduo da verdade em situação pós-metafísica. O próprio Álvaro 

Lapa sublinhou: «O acaso é a verdade. Mesmo que seja admitido como uma estratégia é 

extrema. É uma vivência extrema, suponho que é indistinguível da verdade»198.  

A colagem, marcante logo no início do percurso de Álvaro Lapa, fora também decisiva 

para o percurso artístico de Motherwell. Modo de invadir de real a subjectividade 

pictórica, impregnando-a de densidade do mundo sem a destituir a colagem é também 

elipse, porque cobre sempre algo ao colar-se, assumindo um carácter disjuntivo e de 

memória: «a colagem baseia-se tanto na incorporação como na elipse»199. A decisão 

está tanto no que se escolhe como no que se rejeita, sendo ao mesmo tempo escolha e 

recusa (elipse). Para Motherwell, a colagem fazia parte de um esforço de «afastar tudo 

aquilo que não sinto e que não creio»200. Se Lapa explorou estes aspectos, a sua atenção 

na colagem estava na função disjuntiva do seu surgimento, espacialmente diferido e não 

integrado como parte ou fragmento. Embora havendo afinidade com Motherwell, o 

elogio do fragmento (esse reduto do irredutível) é mais evidente em Lapa, onde cada 

parte se assume na recusa de servir um sentido compositivo global, manifestando-se 

assim como questão ética. Motherwell também reivindicou um sentido ético, 

                                                 
197 «Tratava-se de fazer de Mondrian, sensual e sinuoso», ou Mondrian mantendo a sensibilidade da mão 

de Picasso, Motherwell, cit. in Ibidem, p.19. 
198 Álvaro Lapa, entrevista com Eduardo Jorge Madureira, 1985, cit. in António Rodrigues, Op,cit., 

p.340.  
199 Motherwell, cit. in Jack Flam, Op.cit., p.18. 
200 Motherwell, cit. in Ibidem, p.9. 
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inspirando-se em conferência de Alfred North Whitehead (1861-1947)201, que afirmara 

que a arte omite sempre algo da realidade, escolhendo e seleccionando, ou que a arte 

moderna recusa mais para chegar ao específico. Para Lapa, o esforço estava mais na 

resistência ao todo, ao quadro como sistema – seja na materialidade do quadro, seja no 

espaço público de produção e recepção de valor do objecto. 

Outras proximidades são mais circunstanciais, tais como as que podemos encontrar 

entre a série Abertos ou a obra Na Caverna de Platão de Motherwell, de fundo 

monocromático com linhas rectas quebradas prestes a fecharem um polígono, mas que 

se abrem numa das partes, com algumas obras de Lapa como Morada (1972) ou, 

sobretudo Gauguin (1969-1980) em que surge uma estrutura linear definindo uma 

grelha de espaço que se fecha e abre (ou rompe) ao mesmo tempo.  

 

Na exposição de 1971 na galeria Buchholz, Lapa efectuou uma exposição-instalação 

com o título Escuro como a cova onde o meu amigo se não move
202. O título aludia ao 

negro que se tornara uma das marcas da pintura de Álvaro Lapa, tal como também tinha 

sido de Robert Motherwell, como vimos. A crítica observava a exposição como um 

«diário íntimo», «no seu lirismo sonambulista»203. O eu é o centro da exposição e o 

livro a principal das suas gravitações: livros gastos, lidos, manuseados ou utilizados 

pelo eu; títulos de quadros que iam buscar referências aos livros lidos pelo eu, de 

autores como o filósofo Stirner, o psicanalista Wilhelm Reich (1897-1957), romancista 

Malcom Lowry, e dos pintores Motherwell ou Dubuffet; e ainda fotografias do eu em 

provocatória proximidade de nudez204. Álvaro Lapa criava um «ambiente autoral» feito 

de imagens, objectos e palavras. Dois «objectos polissémicos» e duas mesas, 

acompanhadas de cerca de 20 pinturas, dominavam a exposição205. As mesas, sendo 

uma «de trabalho», com uma pasta com cerca de 40 desenhos e livros, e outra «de 

celebração», com incenso, eram um motivo que interessava à produção de Lapa. A mesa 

                                                 
201 Cf. Jack Flam, Op.cit., p.12, 
202 «O título é a tradução de Dark As The Grave Wherein My Friend is Laind, romance de Malcolm 

Lowry, revisto e publicado, em 1968, por Margerir Bonner Lowry, escrito depois de Under the 

Volcano, a propósito de outra viagem do escritor ao México, em 1945». António Rodrigues, Op.cit., 
p.233. 

203 Fernando Pernes; “Artes Plásticas. Exposições recentes”, in Vida Mundial, Lisboa, nº1667, 21 Maio 
1971, p.22. 

204 Lapa apresentou fotografias e «livros lidos, gastos, ali presentes, às vezes com reflexos nos títulos dos 
quadros, onde se iam tornando frequentes as presenças de palavras e até de frases inteiras, em letras 
escritas ou bordadas, também numa atitude de cariz conceptualista». Rui Mário Gonçalves, in catálogo 
da exposição Colecção Buchholz, Estoril: Galeria de Arte Arcada, Dezembro 1987. 

205 Para descrição destes objectos cf. António Rodrigues, Op.cit., pp.233-238. 
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surgia como motivo e mote de modo claro em pinturas como Prece pelos bêbados 

(evocação de Fernando Pessoa) (1970), Mesa de Jardim (1971) ou insinuando-se em 

obras das séries Morada e Campéstico. Lugar (ideal) de trabalho, também de rotinas, 

lugar geográfico, de operação do corpo (próprio) e transformação da matéria, a mesa é 

um mote fundador. Lapa interessou-se pelo trabalho de mesas de esquizofrénicos de 

Michaux206.  

Álvaro Lapa expunha-se através das suas culturais afinidades electivas, normalmente 

descobertas e fidelidades da adolescência207, sobretudo escritores que, como diria o 

próprio Lapa: «”cito”/refiro/implico»208. No âmbito da literatura os autores eleitos por 

Lapa, vários deles implicados na exposição de 1971, mas sobretudo inscritos na série de 

Cadernos de Escritores iniciados em 1976 e até 1990, em dupla série de 19 pinturas e 

19 desenhos (em 1993 apresentaria versões de desenho na Casa Museu Nogueira da 

Silva de Braga sob o título Mesa de Jardim), em torno de 19 personalidades que 

definiam um panteão afectivo e electivo: Han Shan (séc.VIII?), François Villon 

(1431/32-1463?), Marquês de Sade (Donatien-Alphonse-François, 1740-1814), Max 

Stirner (Johann Gaspar Schmidt, 1806-1856), Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891), James 

Joyce (1882-1914), Franz Kafka (1893-1924), Fernando Pessoa (1888-1935), Henry 

Miller (1891-1980), Céline (Louis-Ferdinand Destouches, 1894-1961), Antonin Artaud 

(1896-1948), Henri Michaux, Witold Gombrowicz (1904-1969), Samuel Beckett (1906-

1989), Malcolm Lowry (1909-1957), William S. Burroughs (1914-1997)209, Jack 

Kerouac (1922-1969) e Gregory Corso (1930-2000)210. A estes poderíamos acrescentar 

orientações filosóficas e éticas de Heraclito de Éfeso (séc.VI-V a.C.) e Theodor W. 

                                                 
206 Cf. Álvaro Lapa, entrevista in Jorge Silva Melo, Conversas de Leça em casa de Álvaro Lapa (filme), 

Produção Artistas Unidos, 2006 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-

com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.152-153). Sobre a Mesa como 
«vocábulo visual», cf. António Rodrigues, Op.cit., p.273.  

207 «Relaciono-me com eles de um modo adolescente, como ídolos, (…). Foram todos descobertos na 
adolescência, são amores de adolescente, naquele sentido de fidelidade». Cf. Álvaro lapa, entrevista 
com Óscar Faria, “Cultura. Pintor Álvaro Lapa em entrevista ao Público: «O artista sente-se mal»”, in 
Público, Lisboa, 30 Março 1993, p.30. 

208 Álvaro Lapa, questionário por António Rodrigues, Op.cit., p.357.  
209 William S. Burroughs foi referência especial. Em 1989, Lapa e Burroughs fizeram uma exposição em 

conjunto na Galeria EMI – Valentim de Carvalho, 1989. No catálogo, Lapa escreveu um «Telegrana» a 
Burroughs. Reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: 
Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 
2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», p.44. 

210 Para síntese e desenvovimento das obras destes «panteão de dezanove escritores, de mitos pessoais de 
Álvaro Lapa», e sua articulação com a obra de Lapa, cf. António Rodrigues, Op.cit., sobretudo toda a 
parte «I. Os Criminosos e as Suas Propriedades», pp.11-182.  
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Adorno (1903-1969), este último citado por Lapa no catálogo da exposição da 

Alternativa Zero (1977). 

Dos pintores, que não estabelecem um panteão a exibir, definem-se algumas 

afectividades: além de Marcel Duchamp, Motherwell «sempre», Rauschenberg «às 

vezes», de novo Michaux, agora como artista plástico, Jean Dubuffet e Alan Davie, 

estes últimos porque cedo referidos pela crítica; dos portugueses: Bravo, Cesariny, 

Maria José Aguiar ou Eurico Gonçalves e, sobretudo, consideramos, Areal.  

Não se tratam propriamente de influências (como encontraremos em José de 

Guimarães), mas companheiros de uma mesma ética da intransigência e egótica. Estes 

são autores de afirmação de um mundo próprio, são «a afirmação da individualidade 

enquanto ética relacional, determinada na decisão criadora do egoísmo. Nenhum destes 

autores se ocupa das dores daquilo que não têm»211. A única coisa que os liga é a 

impossibilidade de terem qualquer ligação. A sua única plataforma é a sua diferença. 

Por isso, seriam autores capazes de resistirem à citação e mimesis. Daí que Lapa se 

coloque com eles como afirmação do seu próprio mundo particular.  

 

Entretanto a pintura ia dando continuidade aos aspectos evidenciados nas exposições na 

Galeria Buchholz. Na exposição da Galeria Espaço no Porto (1974), além do contínuo 

domínio de negros, surgiam também os vermelhos (em contínua afinidade com 

Motherwell). Em Maio de 1975, em nova exposição na Galeria Buchholz, as obras 

dominavam numa articulação entre a palavra como conceito e a grade como grelha 

pictórica, colocada como barreira perpendicular ao olhar. Aparentemente uma estrutura 

rítmica, a grelha não fornece temporalidade ao quadro, porque se fecha sobre si. Algo 

semelhante já se verificava na série imediatamente anterior, datada de 1974, Que horas 

são que horas (apresentada na Galeria Valentim de Carvalho em 1989)212 onde a grelha 

e a palavra (texto) pareciam dominar tal a presença que impunham no interior da 

imagem.  

                                                 
211 Ibidem, p.44. 
212 Seria apresentada numa série de 16 pinturas de 60x80 cm, cada qual com subtítulos segundo 

respectivas inscrições em cada quadro: Metodologia de um inadaptado; Espaços liberais; Tamanho 

dia, o outro; Esmero, impossível; Quarto ou quinto de uma série; Linhas dedicadas pela memória de 

um «asno»; Despovoamento geral urbano; Catulo, Propércio ou Tito Lívio; Barco abandonado ou 

virado para fora; Descrição de um abismo; Natural-sobrenatural; Os deuses antigos; A lide: uma 

amostra; Ao pé do largo novo a fantasia e o batuque; Lendo resolve-se; Tamanho absoluto. No 
catálogo eram reproduzidas as inscrições totais de cada quadro: Cf. Catálogo da exposição: Álvaro 

Lapa. As horas são que horas, Lisboa: Galeria Valentim de Carvalho, s.d. (1989). Os textos e títulos da 
série Que Horas são que Horas são retirados de um capítulo do livro de Lapa, Raso como o Chão 
(pp.39-44). Cf. António Rodrigues, Op.cit., p.272-273. 
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Numa das pinturas da série Os Criminosos e as suas propriedades (1975) a simetria 

impõe-se numa grade horizontal, com uma mancha vermelha e duas barras negras 

verticais. As manchas abstractas surgem sempre orgânicas e vitalistas na sua rudeza, 

mesmo que insinuem estruturas geométricas. As ordens mentais não são universalidades 

abstractas, para se especularem na vitalidade de concepção das formas. Duas figuras a 

negro debruçam-se na mancha vermelhas, num cenário insólito. Frases inscrevem-se 

vertical e horizontalmente no fundo azul ultramarino contornando as formas em várias 

direcções (ortogonais) num esforço para se adaptar a um enquadramento que é próprio 

da pintura. As palavras colocam-se no quadro sem tocarem os outros elementos, como 

se fosse um elemento autónomo, proposto para um discurso paralelo, complementar, ou 

outro, mas nunca alternativo e substituível. 

 

 

Álvaro Lapa, Os Criminosos e as Suas Propriedades, 1974-1975,  
esmalte e flow-master sobre platex, 100x150 cm 
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11.3. Fragmento 

 

«Ao emancipar-se, o detalhe torna-se rebelde e (…)  ele 

afirma-se como o veiculo da revolta contra a organização».  

(Max Horkheimer; Theodor W. Adorno, A Dialéctica do Iluminismo) 

 

«A escrita pictográfica não é literária na sua tradição nem nos seus 

meios. Pode sê-lo indirectamente (…) sem se situar como forma literária»  

(Álvaro Lapa, “De um livro que há no museu Trocadero…”) 

 

O fragmento foi uma das principais estratégias compositivas da pintura de Álvaro Lapa. 

Nela assume-se, com sentido não só estético como também ético, a autonomia da parte 

como resistência ao todo. Se no autonomizado campo visual se decidem as regras de 

composição, harmonia ou equilíbrio visual, no apelo ao fragmento tais regras são 

subtraídas em cada elemento. O enquadramento não fecha uma totalidade integral 

porque no seu interior, cada parte, cada elemento, salvaguarda-se e sobrevive por si 

próprio. Dai interessar-lhe que a figura-forma nunca nos deixe perante um monocromo 

global, para afirmar as partes neste, como algo que lhe escapa O signo-forma é 

subtracção que fere, fragmenta e dilacera qualquer possibilidade do todo – cada forma 

está para a composição como um corte de Fontana está para um plano. Anti-estrutural, 

sobretudo de uma estrutura enquanto sistema e totalidade213, cada quadro de Álvaro 

Lapa recusa o sentido imposto pelo todo sobre cada uma das partes que nele se podem 

isolar. O mesmo se pode considerar acontecer com os seus negros: maciços, enquanto 

formas que se fecham sobre si, nem concavas nem convexas, cuja síntese resulta não da 

extensão no plano, mas na concentração sobre si. As linhas de contorno ou de limite das 

zonas de cor não supõem uma separação da figura relativamente ao fundo, mas de uma 

cesura do envolvido com o envolvente, numa tensão perturbada pela recusa mútua de 

segregação. O envolvente (fundo) não surge como o espaço de uma relação, mas de 

uma alteridade. São formas desobedientes e renitentes às necessidades dos outros 

elementos ou do campo visual. 

                                                 
213 Cf. Gilles Boudinet, Des arts et des idées au XXe siècle. Musique, peinture, philosophie et sciences 

humaines: Fragments croisés... Paris: L’Harmattan, 1998.p.136. 
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Com sentido análogo se processa a relação entre figura e mimesis. Se cada parte é figura 

e elemento de autonomia, de fechamento sobre si enquanto forma, ela não se reduz nem 

implica numa relação mimética com o referente onde se tenderia a integrar como um 

figura global. A série de auto-retratos, dominantes nos primeiros anos dos anos de 

1970, ou obras como Voici nos Acteurs (1972) ou Mapa-Crâneo (1988), são disso 

paradigma. O rosto, que seria elemento de unidade global em função de um 

reconhecimento, perde a relação referencial identificadora por mimetismo, pelo que as 

partes surgem numa insinuação que irrompe de cada elemento na dificuldade da sua 

conjugação. Uma linha tende a fechar um espaço, a delimitar um território formal com 

autonomia como meio de uma integração de outros. Porém, os elementos que com ela 

se vão relacionar, apesar de mais pequenos, não se integram nem se dominam. Uma 

mancha vermelha que avança e uma negra que se recolhe são protagonistas dessa 

relação disjuntiva. Não há rosto de convergência e reconhecimento, mas elementos 

plásticos que não se determinam como partes reconhecíveis na própria perda da 

totalidade significadora. Auto-retrato sem espelho nem fotografia, portanto sem narciso, 

feito assim não do desdobramento e exterioridade de si, mas como alguém que, nunca 

Álvaro Lapa, Auto-retrato, 1971, 
 acrílico sobre platex, 73x60 cm, 

 col. Galeria 111 
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se vendo nesse reflexo de si, procura reconstituir-se para se descobrir. Evitando que o 

sentido quotidiano das coisas se antecipe à imagem, a figura não se reconhece em 

referentes, escapando-lhes. Nem como reconhecimento referencial, nem como boa 

forma gestáltica, a parte não se deixa absorver pela totalidade formal ou compositiva, 

revelando uma «estrutura à beira da catástrofe, catalizadora de um incómoda sentimento 

de desprazer, enigmático e inexplicável»214. Toda a tensão passa a estar colocada no 

seio das relações concebidas por tais mónadas plásticos, nesse hiato de desconexão 

entre as individualidades ou partes.  

Do mesmo modo, a colagem não surgia para provocar associações de ressemantização, 

mas de heterogenia e indissociação. A colagem é efectuada por elementos estranhos ao 

pictórico, que se opõem à natureza da pintura não a integrando mas cobrindo-a, 

tapando-a, não havendo desvio de um sentido prévio porque este não existia. Ela é 

elipse e disjunção do sentido. Não há jogos de alusões, que seriam emanências redutoras 

da imanência, pelo que a figuração se suspende numa integralidade que a memória e a 

referenciação não perturbam. Em vez da fuga por alusão, Lapa preferia o desafio da 

opaca e enigmática imanência. A beleza e a harmonia, tal como o sentido, são 

consensuais, retiram autenticidade e, por isso, toda a estratégia criativa de Lapa é da sua 

retirada, no desejo de uma pintura «sem charme nem sedução»215: «Porque uma coisa é 

o encanto outra a questão da proposta e da responsabilidade pública»216. Daí a 

cumplicidade entre a clareza e rudeza enquanto definição de uma autenticidade que se 

sustenta na opacidade e intransponibilidade do material que tanto chama a sua atenção 

sobre si como recusa qualquer serventia de sentido.  

Também na sua escrita, Lapa não deixava que a palavra enquanto parte do texto se 

submetessem à frase ou discurso contínuo do texto. Palavras ou pequenas e breves 

frases retraem-se recusando integrarem-se como meros utensílios de um discurso mais 

global. A parte é um meio de recusa da manipulação exercida pelo poder aglutinador de 

uma construção de sentido. Os pequenos elementos reduzem-se e resistem como parte 

perante a possibilidade de uma unidade figurativa, para se exporem numa misantropia 

compositiva de recusa e desvio perante o elemento formal que insinua o desejo de 

abarcar as partes. Esta relação com a literatura apresentou-se, desde cedo e mais uma 

                                                 
214 Cerveira Pinto, “Inquietação objectiva”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa (desdobrável), Setúbal: 

Casa de Bocage, Galeria Municipal de Artes Visuais, 8-31 Outubro 1982. 
215 Margarida Acciaiuoli, in catálogo da exposição: Exposição de Pintura. Alvaro Lapa, Lisboa: Galeria 

Valentim de Carvalho, Março 1984. 
216 Álvaro Lapa, cit. in António Mega Ferreira; “Exposições. Pistas. Da estranheza em Álvaro Lapa”, in 
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vez com ligações a Motherwell, um aspecto determinante da sua obra, tornando-o um 

«pintor pensador»217, articulando tanto um teor filósofo como um poético – e ambos 

num esforço especulativo e confessional que arrastava consigo toda a produção, 

imagética ou textual. A palavra jogada visualmente, não tanto no sentido do letrismo, 

mas da sua presença como signo, com remetimentos por correspondência com os signos 

formais, colocava na pintura um «outro» não pictórico, que estabelecia uma diferença e 

uma recusa ao domínio da interpretação. Mas também funcionava como uma recusa da 

habilidade técnica218, seja como apreciação perceptiva seja como juízo de valor, num 

pacto eticamente resolvido pelo próprio artista ao afirmar que «pintar foi uma questão 

de anti-vocação»219, tal como a escrita foi a de um «escritor falhado» e adiado, agente 

de uma «literatura menor»220. Mas é aí onde a falha e a não vocação orienta as 

produções que elas afirmam a uma exclusividade no seio de uma simultaneidade. O 

interesse de Lapa pela pintura e pela palavra, incorporando ambos, sustentou-se 

simultaneamente na irredutibilidade das partes e na autonomia das linguagens. O 

próprio Álvaro Lapa diria: «O ideal da pintura é o quadro e o ideal da escrita é o livro, 

como uma espécie de mito, o mito do livro, o mito do quadro»221. Se a palavra (mais do 

que a escrita) invade a pintura pretendem-se «palavras que se não convertem nem em 

imagens nem noutras palavras»222. 

A relação palavra/imagem não se apoia e ilustra numa clarificação mútua dos sentidos; 

antes estabelecem uma contaminação de silêncios, esboçando o preâmbulo da sua fuga. 

Os significantes visuais (imagem-texto) exibem uma evidência formal correspondente 

                                                                                                                                               
Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº140, 12-18 Março 1985, p.14. 

217 Fernando Pernes; “Louvor e homenagem a Álvaro Lapa”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa 

retrospectiva, Porto: Fundação de Serralves, 19 Maio a 17 Julho 1994; Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Setembro a 30 Outubro 1994. (ver se foi o primeiro com esta 
expressão). 

218 Maria Helena de Freitas; “Metodologia de um inadaptado”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa 

retrospectiva, Porto: Fundação de Serralves, 19 Maio a 17 Julho 1994; Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Setembro a 30 Outubro 1994. 

219 Cit. in José Sommer Ribeiro, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Obras sobre papel, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Janeiro 1989. 

220 Cf. António Rodrigues, Op.cit., pp.248, 287, 311-312, 348...  
221 Álvaro Lapa em entrevista no jornal da exposição: Exposição Álvaro Lapa. Vronne em casa, Museu de 

Évora, 18 Maio a 25 de Junho 1995 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. 

Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, 
Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.97-100). 

222 Álvaro Lapa, in catálogo da exposição Catálogo da exposição: Alternativa Zero. Tendências 

Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea, Lisboa: Galeria Nacional de arte Moderna de Belém, 
Colaboração da Secretaria de Estado da Cultura, (Fevereiro-Março) 1977 (reed. in catálogo da 
exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão 
Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, 
volume «Textos», pp.25-26). 
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ao da intransigência da revelação dos sentidos. O texto não é tanto corpo estranho nem, 

muito menos, integrado, mas autónomo. Não se recusa a sua intromissão e participação 

autónoma na imagem, mas também não se verifica a sua integração servil à imagem. A 

imagem não ilustra a palavra, nem a palavra descreve a imagem. Mesmo quando a 

relação visual se apresenta como se a palavra fosse uma legendagem, como se tivesse 

que existir uma reciprocidade de sentido (Branca de Neve e os Sete Anões ou Um 

Passeio, ambas de 1973), elas aproximam-se através da sua irredutibilidade mútua. 

Também não se trata de ler a pintura e de ver a palavra. Antes, a palavra coloca-se na 

imagem mas para chegar onde a imagem não chega, para a negar ou mesmo abjurar, e 

assim denunciar a inutilidade desta para chegar onde a palavra ousa querer chegar.  

Com a cicatriz e a falha, Álvaro Lapa colocava tanto a imagem como a palavra num 

estado de emergência do sentido, onde este se manifesta apenas na experiência do seu 

aparecer, para logo recuar perante a tentativa de qualquer fixação ou mesmo 

recuperação. O aparecer para o sentido coincide com o movimento do seu desaparecer 

como possibilidade de estabilidade ou memória. Os signos exibem-se nesse movimento 

reestruturante e esforçado de emergência do sentido, cuja carência não é propriamente 

formal nem material. Mesmo enquanto falha eles dão-se enquanto integralidade e 

imanência, mas a carência desse desfazer do sentido dá-se através do aparecer do fazer 

do signo como expectativa do sentido. O paradoxo estratégico coloca-se entre a 

exibição clara dos signos e o recuo do seu sentido. O sentido dá-se nesse movimento em 

que recua porque e enquanto apareceu o seu significante.  

Na obra Canção (1979 e 1982) desenrolou-se um outro confronto entre o enunciado da 

pintura e o da palavra, como se um processo criativo actuasse sobre outro: assim, em 

1982, repinta uma obra de 1979 tapando o seu texto para só deixar a descoberto os 

artigos definidos masculinos plurais (“os”). A forma surge como mudança da forma, 

como seu devir e metamorfose, em que um enunciado (o visual) actua sobre outro (a 

escrita). O que fizera em obras separadas, em torno de temas, concebia agora sobre uma 

mesma obra, deixando evidente a distância de atitudes, de choques e intenções. Nesta 

obra, devido a esse confronto de enunciados, o pintor deixava mais claro o papel da 

escrita: mais que elemento visual (que não pode evitar ser na recusa de o ser) ela é 

forma abstracta, resultado de um gesto mental, tal como a forma visual é resultado de 

um gesto físico do corpo. Com a pintura de manchas sobre as letras, que são também 

visuais, fornece ao gesto físico e visual uma desejada acção mental. A diferença de 

tempos entre a inscrição do texto e a ocultadora acentua um jogo temporal de inscrições. 
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Não se trata de correcção, mas de um acto simultâneo de desfazer e fazer. Em Palavras 

Gastas de Outrora (1982) é a própria cor que faz de barra (neste caso, mais do que 

mancha) ocultadora. Mais do que tapar, como em Canção, ela parece interromper. 

Apagar o texto anima o cromatismo e faz a pintura. Um livro pendurado, para consulta 

do observador223 confronta a pintura enquanto lugar da imagem com o suporte 

tradicional da palavra. Nesta mesma linha de confronto entre o texto e a pintura, estaria 

a série Conversa (1979-1984)224 em que o texto tenta ocupar o lugar da pintura e esta 

resiste perturbando as letras enquanto imagem. Neste exercício, Álvaro Lapa tornava 

próximo que o texto impõe tempo de leitura na extensão espacial do quadro enquanto a 

mancha impõe espaço ao tempo de leitura.   

Daí concordarmos que o trabalho de Álvaro Lapa se confronta no «interior da pintura» 

com «um nexo não pictórico»225: mas exactamente para, por dentro, lhe esforçar esses 

limites em que a pintura se recusa na impossibilidade de não deixar de se ser. O «outro» 

não estende nem desconstrói. Surge como alteridade estranha a que a pintura se recusa. 

Porque o texto não pode ser domado pela pintura, esta, que a recebe e instala ao mesmo 

tempo, força a sua presença e a sua inacessibilidade. Se o texto é importante para 

Álvaro Lapa, por complemento do eu, é-o também para a pintura para alteridade desta. 

Não é o pintor que se torna escritor, nem é o escritor que invade o espaço da pintura. A 

anti-vocação de um joga com o falhanço do outro, provocando na desajeitamento, na 

irredutibilidade e na falha de cada meio um estado de risco. É porque não se conjuga 

que a palavra arrasta a imagem (e vice-versa) para uma exterioridade radical e sem 

mediação, em que a coloca fora de si. Palavra e figura actuam como forças extrínsecas 

e desviantes, atracções que se puxam uma à outra para a respectiva exterioridade, para 

um lugar não categorizável226. Deste modo, Álvaro Lapa podia «ousar falhar»227, podia 

                                                 
223 «É um guia de conversação, em alemão, francês e italiano, para viajantes de oitocentos. O viajante que 

percorra os olhos por este mapa, confronta-se com o movimento permanente das rotas e dos lugares». 
António Rodrigues, Op.cit., p.296. 

224 A primeira apresentação de obras desta série ocorreu em 1980 no Círculo de Coimbra, com 13 
pinturas. 

225 José Gil; “A voz dos signos”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa, obras sobre papel, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Janeiro 1989 (reed. in Idem, «Sem título». 

Escritos sobre Arte e Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 
226 Segundo aplicação análoga que Foucault aplica na leitura da pintura de Magritte. Cf. Fernando 

Rampérez, La Quiebra de la Representación. El arte de vanguardias y la estética moderna, Madrid: 
Editorial Dykinson, 2004, pp.243-245. 

227 Álvaro Lapa considerou ter iniciado a escrita em 1962 com o princípio de «ousar falhar». Cf. Álvaro 
Lapa, in Jorge Silva Melo, Conversas de Leça em casa de Álvaro Lapa (filme), Produção Artistas 
Unidos, 2006 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, 
Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 
Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.122-159). 
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explorar esse lugar não nomeável e não pensável, indomesticável e além da arte, em que 

se arrisca – ou seja, de recusa e negatividade no seio de uma espontânea evidência.  

É na dimensão autobiográfica da expressão de um «corpo próprio» que se funde, 

imbrica e sincretiza a palavra e o texto228. Lapa consideraria «ser o corpo o tema 

constante dos pintores», «quer dizer que o fundamento da pintura, portanto da 

possibilidade de obter pintura, é o funcionamento do corpo na e fora da operação de 

“pintar”»229. É na convergência solipsista do mundo do sujeito que ambas (palavra e 

imagem; escrita e pintura) se comprometem simultaneamente e onde a irredutibilidade 

mútua passa a estar ao serviço de um mesmo compromisso do sujeito. Por isso, não é a 

estética que legitima que a palavra surja na imagem, mas a ética.  

 

 

11.4. Autobiografia 

 
«A pintura como Existência… Gosto desta expressão, título de uma 

entrevista do pintor Robert Motherwell. A pintura, que não substitui a 

existência, não a sublima, não a restitui como representação, não a 

institui como “profissão”, mas, exactamente (o que no caso é: “Com a 

única exactidão aproximável”) constitui-a, realiza-a» 

 (Álvaro Lapa, «Comentário», 1985) 
 

«Não faço obra para ninguém» 

 (Álvaro Lapa, 1994) 
 

No paroxismo da individualidade esta resvalava na nudez de um mundo privado que 

perdia contacto consigo próprio. O enigma das obras de Álvaro Lapa não se estabelece 

apenas perante o observador, mas, sobretudo e primeiro, perante o próprio autor no 

processo de criação. Criar é provocar o enigma e indagar a forma é ocultar-lhe os 

sentidos. A evidência da forma, da sua existência como mancha densa e absorvente, 

coincide com a sua distância ou a sua não revelação: prolongamento da acção do seu 

autor, a forma é sempre sua ausência e separação. Em Álvaro Lapa, a dor íntima da 

separação torna-se enigma. O mundo privado criado é assim sempre de um outro, em 

que a sua criação é a afirmação da sua irredutibilidade. A forma cria-se perdendo 

coincidência com o autor e torna-se de outro, sendo sempre um problema (ou questão) 

de auto-representação. A liberdade da subjectividade conquista-se nesta íntima 

                                                 
228 Cf. António Rodrigues, Op.cit. 2006, pp.351. 
229 Álvaro Lapa, “a pintura do corpo”, in catálogo da exposição: O Rosto da Máscara: A auto-

representação na arte portuguesa, Lisboa: Fundação das Descobertas, Centro Cultural de Belém, 8 
Junho a 18 Dezembro 1994 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-

palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & 
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separação. O autor afirma-se como um corpo profundo e complexo, como mediação do 

mundo que se lança em cada inscrição como «geografia do desconhecido»230. 

Neste conflito, Álvaro Lapa cria um duplo-de-si-como-autor através da série de 22 

obras, Profecias de Abdul Varetti (1972) – apresentadas em Janeiro de 1973 na Galeria 

Buchholz com o título As profecias de Abdul Varetti – cortinas de ferro e outros 

objectos – espólio dum escritor falhado, que consistia numa série de aforismo bordados 

em panos com armações de aros metálicos, alguns quadros, um texto ilustrado e um 

relicário pessoal231. A estrutura era precária e oscilante, não revelando nem o mesmo 

esforço do fazer nem a estabilidade consequente verificada nos suportes pictóricos. Pela 

citação de outro (Abdul Varetti), espécie de alter-ego em modo de afinidade mítica232, 

Lapa criava 22 aforismos que eram formas mentais enigmáticas (em que as formas 

apresentam um laconismo de ambições aforísticas), como resultado de uma sabedoria 

que se transcende ultrapassando o criador. Abdul Varetti aparecia de novo apresentando 

Álvaro Lapa e este apresentando Abdul Varetti na exposição individual (dupla) 

intitulada Modelos Narrativos: Exposição de Abdul Varetti e Álvaro Lapa na Galeria 

Quadrante em 1973. Abdul Varetti esteve também para ser o autor de Raso como o 

Chão de 1977.   

Na mesma exposição Álvaro Lapa apresentou pinturas que não só se animavam de cor, 

como um mundo de ilustração infantil, como também se subdividiam em 

enquadramentos internos na lógica da banda-desenhada. A junção da palavra integrava 

um campo pictórico já implicado com um desejo de narração, não para ilustrar, mas 

antes na orientação, atrás abordada, de disjunção e desobediência. Em obras como 

Branca de Neve e os Sete Anões (duas versões em 1973) ou, mais tarde, Teoria das duas 

Imaginações (1974), A vida noutros tempos (1974) ou Alegoria (1976), Lapa assume 

um confronto directo com a questão da narrativa.  

                                                                                                                                               
Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.65-71). 

230 João Miguel Fernandes Jorge, Um quarto cheio de espelhos, Lisboa: Quetzal Editores, 1987, p.14. 
231 Para descrição Cf. Fernando Pernes; “Álvaro Lapa, uma poética da revolução”, in Colóquio Artes, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, nº37, Junho, p.8. 
232 Abdul Varetti terá aparecido no Verão de 1972 na praia de porto de Mós, primeiro como nome. Lapa 

localizou-o no século XIII algures numa gruta litoral da Sícilia. Álvaro lapa, in catálogo da exposição: 
Modelos Narrativos, Lisboa: Galeria Quadrante, Fevereiro 1973 (reed. in catálogo da exposição: 
Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e 
Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume 
«Textos», pp.20-21). Aionda sobre esta questão, cf. António Rodrigues, Álvaro Lapa – Voz das Pedras, 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, pp.246-247. Por duas vezes Abdul Varetti efectuou a apresentação de 
Álvaro Lapa, referindo-o como «seu aliado e amigo» (exposições indivisuais de 1973 e 1978). Cf. 
catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, 
Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 
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Na segunda versão da obra Branca de Neve e os sete anões (1973) (em homenagem a 

Marcel Duchamp por menção de La Mariée mise à nu par cês Célibataires même, 

conhecido como Le Grand Verre), há uma citação mútua (texto/figura), em que um dos 

enunciados significantes esquematiza o outro, como se procurasse revelar o que o outro 

esconde. Mas a revelação não funciona, sendo a obra que cita absorvida pela citada – tal 

como no mito de Narciso explorado por Plotino, em que a curiosidade perante a sua 

própria imagem no reflexo da água o faz nela mergulhar afogando-se233. A obra é 

sempre «material inalienável»234 e nada a revela em profundidade, sendo tudo por ela 

imediatamente absorvida. A relação entre a imagem e o texto escapa às relações 

                                                                                                                                               
2007, volume «Textos», pp.20, 32-32.   

233 Cf. Erwin Panofsky, Idea: A Evolução do Conceito de Belo, São Paulo: Martins Fontes, 1994, p.199-
200. 

234 Cf. Theodor W. Adorno, Teoria Estética, Lisboa, Edições 70, s/d, p.160. 

Álvaro Lapa, Branca de Neve e os sete anões, 1973, 
acrílico sobre platex, 125x91,5 cm 
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convencionais235. A narratividade não é linear oferecendo-se para um «jogo de 

sabotagem de sentido»236. O quadro torna-se esse lugar onde a palavra, sendo imagem, 

escapa à percepção visual e se explora conceptualmente, diríamos como abismo 

conceptual de significação, e onde a imagem, sendo significadora, se explora num 

abismo perceptual de significação. É nesta proporção inversa que Lapa faz jogar os 

hiatos no seio das relações implicadas pelo facto de ambos os enunciados estarem no 

mesmo lugar: o quadro. Contra o «predomínio do verbal, do significado» como forma 

de «entendimento» (do qual é «estorvo»)237, afirma um dos aforismos de Abdul Varetti: 

«A linguagem afastar-se-á do consenso, e exprimirá o desejo e a imaginação».  

Contudo, este interesse de Lapa pela narrativa, cedo defendida, como vimos, no seu 

necessário posicionamento ético que foi ponto de arranque do projecto plástico e através 

do qual admitia o seu vínculo à nova-figuração, deve-se entender distante da habitual 

narrativa como estrutura diacrónica de significados. A narrativa na obra de Lapa é lugar 

de uma solicitação sem lógica ou estrutura, que não vincula e por isso não corrompe a 

autonomia dos elementos nele integrados, ou seja, em que a parte não se omite na 

sequência global. O todo dá-se na falha e na cicatriz. A narrativa é uma ratoeira para 

fixar o não interpretável
238. A narrativa, no sentido neo-figurativo defendido por Lapa, 

oferece-se como não compreensão. Se, como nos esclarece Paul Valéry (1871-1945)239, 

a compreensão se sustenta numa organização imediata no interior de um sistema onde 

as partes (fragmentos) se anulam, definindo o uso prático da linguagem, então para 

ressalvar os elementos tem que se transformar a linguagem em não-linguagem. Os 

elementos utilizados como significantes na compreensão são anulados por esta, 

dissolvem-se na claridade da compreensão, falecem no cumprimento da sua função. A 

teleologia da linguagem devora os seus meios. A narrativa de Lapa inverte essa 

                                                 
235 Simon Morley referiu as seguintes relações entre o signo visual e o signo verbal: transmédialité, 

multimédiale, médialité mixte e intermédiale. Cf. Simon Morley, L’Art les Mots, Paris : Éditions Hazan, 
2004, pp.10-13. Por recusa de relação, cremos que Álvaro Lapa não se ajusta plenamente em nenhuma 
destas.  

236 António Rodrigues, Op.cit., p.270.  
237 Abdul Varetti-Álvaro Lapa; “Notas para a salvação do sentido e do bem-estar nele, ideológico”, in 

catálogo da exposição: Álvaro Lapa, Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis (organização: 
Secretaria de Estado da Cultura; Centro de Arte Contemporânea), Junho 1978. 

238 A dimensão anti-hermenêutica de Lapa apresenta fortes proximidades com o pensamento adorniano: 
«As obras de arte não devem ser compreendidas pela estética como objectos hermenêuticos; na situação 
actual, haveria que apreender a sua ininteligibilidade»; «Todas as obras de arte, e a arte em geral, são 
enigmas; isso desde sempre irritou a teoria da arte. O facto de as obras de arte dizerem alguma coisa e 
no mesmo instante a ocultarem coloca o carácter enigmático sob o aspecto da linguagem». Cf. Theodor 
W. Adorno, Op.cit., pp.138-140. 

239 Cf. Paul Valéry, “Poesia e pensamento abstracto”, in Discurso sobre a estética. Poesia e pensamento 

abstracto, Lisboa: Veja, 1995, pp.53-91. 
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utilização prática. O material impõe-se e persiste, fazendo-se respeitar porque não cede 

à interpretação. Por isso, o material rejeita a perfeição que lhe possa fornecer uma 

eficácia interpretativa, afirmando-se na falha e insipiência objectiva. Se na narrativa 

convencional cada significante se cumpre na interpretação, na analogia onde se apaga, a 

arte de Lapa actua no interstício da analogia, no espaço da diferença onde ela se esvazia, 

deixando-nos especados perante a presença do significante renitente à interpretação. 

Lapa entendeu na nova figuração um modo de actuação da figura (como parte) onde 

esta não se desvanece ao cumprir a sua função global (narrativa), onde a figura 

enquanto significante não se substitui nem se desvanece na compreensão. A linguagem 

só se completa por retorno à origem da materialidade sensível e à irredutibilidade da sua 

presença. Nesse retraimento fundacional do material, cada interpretação está sempre 

antes de começar, pasmando-se com o vazio hermenêutico com que se depara ao mesmo 

tempo que se vê forçada a uma espécie de recomeço.  

Entende-se assim que a narrativa se apresente como modo próprio nas obras de Lapa 

tendo o seu fundamento no seio da questão neo-figurativa. Tal narração projectara-se 

possível a partir da noção de nova-figuração proposta por Areal, que integrara a 

consciência abstracta sem os purismos desta240. Liberta da dependência perante uma 

verdade prévia, desvinculada de uma origem fundadora da repetição do qual seria 

repetição, e liberta de um sistema que integre e conduza os signos em função de 

convergência de significação, a narração de Lapa projectava-se numa exterioridade de 

diferenças, irredutível e exclusiva. O sentido não serve de coação prévia aos signos, 

nem de abertura, mas de afirmação de uma alteridade onde se produz por ocultação e 

exterioridade sempre adiada. Trata-se de narrar algo que se dá enquanto algo exterior e 

não dominável, não controlável enquanto modo de significação: um signo denso e 

imanente que se fornece primeiro e logo se fecha sobre si e um sentido exterior e oculto 

por retraimento do signo.  

É deste modo não diegético e num contexto neo-figurativo, que a narrativa assume uma 

dimensão ética de importância maior para Álvaro Lapa. Por um lado, a narrativa 

oferece-se na recusa da compreensão, impondo os significantes na intransigência 

irredutível da sua materialidade; por outro, o esforço de interpretação mergulha numa 

dimensão opaca que remete esse esforço para um não lugar ou lugar negativo de 

                                                 
240 «Quanto ao conceito de Nova Figuração de Areal adoptei-o de imediato, como via de “ida e volta” à 

inestimável tradição abstracta; foi essa via que me inspirou conteúdos narrativos de outro modo 
bloqueados pelo purismo, dos princípios e do gosto». Álvaro Lapa, entrevista com António Rodrigues, 
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sentido. Tal como Adorno pronunciou relativamente à obra de Samuel Beckett, e 

ajustável à obra de Lapa, trata-se de assumir uma autenticidade assumindo a «crise do 

sentido», colocando o «sentido em questão», em que as obras «tornam-se contextos de 

sentido ao negarem o sentido»241. Por um lado uma presença inalienável, por outro um 

exercício da não-identidade.  

 

O subterfúgio do signo permite a pesquisa da plenitude e do silêncio no mesmo plano. 

Pesquisando as formas numa equação entre o vazio e o cheio, como expressão de uma 

meditação anuladora da proeminência da forma, Lapa procurava um «silêncio que se 

manifestava no vazio da bidimensionalidade da tela»242. O plano é o receptor e o limite 

da existência dos signos. Na sua opacidade limpa e lúcida, as formas-signos como que 

recuam, encostando-se ao próprio plano encontrando aí o (último e certo) refúgio à 

voracidade da interpretação. As formas plásticas especam-se no limite do seu 

retraimento. Não se trata apenas de se confrontar de cheio e vazio, mas no facto deste 

confronto se efectuar na ambiguidade da sua permutabilidade e do hiato que medeia a 

sua própria relação.  

A cor viva aproxima-se de situações da Pop Art, mas sem o brilho desta, antes duma 

pureza baça e opaca. A cor espalma-se perdendo a modelação da luz e o brilho porque 

também ela se retrai nesse limite da superfície. A lógica cromática de Lapa parece ser 

sempre pictórica e subtractiva: a cor vai dar ao negro, elemento absorvente da cor como 

pigmento em superfície (ao contrário da síntese aditiva da cor como luz). A opacidade 

desta tendência subtractiva era o recuo ético de uma resistência à sedução. Revela-se 

anti-pop, sobretudo quando, por vezes, o possa parecer.  

A forma, e mesmo a figura, é o negro, como que se opondo à cor e resistindo à 

segregação excessiva da figura. Esta retrai-se no acto de se expor ou de se dar, 

procurando resistir nesse acto. O negro funciona como o branco chinês, mas por uma 

absorção que quer actuar como as cores interferindo nelas. Este «negro absorvente» 

estabelece um vazio
243

 formal (que nos adianta relações com o nada real de Areal) com 

                                                                                                                                               
Op.cit., p.355. 

241 Theodor W. Adorno, Op.cit., p.125, 176. 
242 Rita Macedo, Artes Plásticas em Portugal. Período Marcelista. 1968-1974, Dissertação de Mestrado 

em História da Arte Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, 1998 (policopiado), p.138. 

243 «Ao contrário da pintura chinesa, o vazio é aqui representado pelo preto – e é também o preto: não 
como fonte original de energia, mas sobretudo como foco da sua absorção. Sobretudo, mas não só: 
Lapa joga sempre nos dois planos – o preto é reservatório e foco-absorvente de energia, não-cor e cor, 
princípio da forma e do informe. O segundo plano conserva, no entanto, a primazia: aí o preto tem a 
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profundidade especulativa que interfere nos elementos, numa auréola de serenidade 

enigmática. O negro concentra e absorve a luz, resistindo a qualquer esforço de 

harmonia tonal e recusando a boa-forma gestáltica. Ele é elemento de dissonância e 

emancipação, mónada que se exclui do sentido da composição ou da harmonia. O negro 

é elemento absorvente, espécie de mata-borrão perceptivo explorado na desproporção 

entre o rigor do recorte da sua forma na superfície e o seu avanço para nós. Querendo 

inverter a regra gestáltica através dessa estratégia que combina oposição e 

permutabilidade, a forma separa-se do plano enquanto recua do observador.  

Numa pintura da série Gauguin (1976-1981) o negro domina quase toda a superfície, 

abrindo-se apenas um recorte branco do lado direito. A opacidade impõe-se como 

preenchimento total, recusa de invasão exterior. O negro funciona como gesto de 

retirada, com analogias com o nada de Areal. Theodor Adorno implica o negro numa 

posição ética da arte que nos permite comprometer Lapa e Areal: «Hoje em dia, a arte 

radical significa arte sombria, negra como sua cor fundamental. Grande parte da 

produção contemporânea desqualifica-se por não atender nada a este facto, 

comprazendo-se infantilmente nas cores. O ideal de negro constitui, conteudalmente, 

um dos mais profundos impulsos da criação. (…). No empobrecimento dos meios, que o 

ideal de negro, se é que não toda a objectividade, consigo traz, empobrece-se também o 

poetizado, o pintado, o composto; as artes mais progressistas impedem este 

empobrecimento até à beira do mutismo»244.   

 

A pobreza245 e fragilidade deliberada dos materiais e signos de Lapa imobilizam estes 

numa dura serenidade que funciona como um meio de resistência. O sereno contorno de 

um corpo negro sentado imobiliza-se e torna-se uma rígida rocha. Tal contorno não é a 

redução de um gesto à essência da sua acção-captação, que limita sem contornar, como 

em Lourdes de Castro, nem o fino recorte de um plano de cor que se estendeu 

                                                                                                                                               
função de um princípio entrópico que age por precipitação e, por assim dizer, do interior. (…). O negro 
de Lapa é uma não cor». José Gil, “A voz dos signos”, in catálogo da exposição Álvaro Lapa, obras 

sobre papel, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Janeiro 1989 (reed. in 
Idem, «Sem título». Escritos sobre Arte e Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 

244 Theodor W. Adorno, Op.cit., p.53-54. 
245 Para Lapa não há materiais pobres: «Disse que os matérias não eram pobres, eram de pobre, porque 

não há materiais pobres. Por exemplo, não há materiais mais pobres do que a tela e o óleo que são 
paupérrimos na utilização corrente. Até porque estão fora de moda». Álvaro Lapa em entrevista no 
jornal da exposição: Exposição Álvaro Lapa. Vronne em casa, Museu de Évora, 18 Maio a 25 de Junho 
1995 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu 
da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 
28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.97-100). 



 746

encontrando o contorno no seu limite, como nas figuras de melancolia de Nikias, mas 

um gesto cheio e denso que preenche o seu interior até à hipertrofia da acção, tornando-

a inútil perante a densidade da forma preenchida. O contorno da forma não limita o do 

gesto, que assim parece ter acontecido para além da necessidade do seu preenchimento. 

As formas e, sobretudo, as arquétipas figuras negras de eremitas, surgem como a elipse 

de uma lenta concepção nelas absorvida até à invisibilidade.  

O informe ou a brutalidade dos materiais (incluindo a forma e a cor) lançam-se com 

uma intencionalidade irascível, implicando de tal modo cada presença no quadro que 

esta apela a uma especulação (conceptualização) ontológica. Porque cada matéria é 

presença, ela confronta ontologicamente a percepção, investe-a de uma opacidade que a 

conceptualização é convidada a tentar resolver. Mais do que plasticidade, trata-se de um 

informalismo mental.  

A serenidade é solitária e densa, resultando dos conflitos que motivam a reflexão, tal 

como a forma se recorta e isola como resultado de gestos contraditórios e indiferentes 

entre si. Cada forma não se propõe como um momento (sinal/signo) de uma 

significação global, mas como uma densificação de sentidos. Não é um mero momento 

de uma narrativa, para se esforçar na tentativa de consumir o sentido global e 

cumulativo (sintético) dessa narrativa. As formas de Lapa parecem ter sido contornadas 

várias vezes, na mesma precisa definição, na asseveração da forma como conquista de 

um interior. A forma não é dúvida nem hesitação, nem é transparência etérea, mas 

certeza perene do seu próprio fundo enigmático, certificação do acidente de um agenciar 

existencial – que faz com «que os acidentes sejam tão necessários como os 

propósitos»246. Cada forma parece resultar de um retorno intensivo do exercício da 

espontaneidade, endurecendo-a mais do que a certificando. Há uma rudeza especulada 

no modo bruto e duro do material sígnico. Entre a falha do gesto espontaneamente 

insistido define-se essa intransigência das formas sígnicas (figuras) através das quais se 

formula essa «moral espontânea»247, esse encontro com um dever ser das formas por 

recusa de outro modo de ser. A falha dispõe-se com inflexibilidade, mas ela própria 

refere a dimensão inconclusiva dessa moral agida na responsabilidade do sujeito. Não é 

a obra que está inconcluída, porque a incomplacência dos seus elementos não o tolera, 

                                                 
246 Álvaro Lapa, “Comentário”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa, Lisboa: Galeria EMI – Valentim 

de Carvalho, 1985 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, 
Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 
Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», pp.42-43) 

247 Álvaro Lapa, cit. in António Rodrigues, Op.cit., p.248. 
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mas o sujeito que se oferece como projecto inacabado na falha da obra (e da obra como 

falha). Deste modo rasga-se um extravio à estabilidade do sujeito lançando-o na finitude 

de uma abertura constituidora248.  

Alheio a pesquisas de evolução técnica249, para antes indagar vias estéticas a ela alheias 

ou até opostas, de solene e ritualizada dimensão vivencial250, Álvaro Lapa foi anulando 

a manifestação inicial de uma subjectividade do gesto corporal de inscrição como meio 

de escapar ao domínio da razão, para meditar sobre as formas as carências de uma 

requerida racionalidade: o signo absorveu o gesto para o anular como expressão anímica 

e subjectiva (mas não como sua constituição e realização); e assim colocar, sobre a sua 

presença, o peso de uma assumpção significante provocadora de um sentido esquivo. 

Evoluindo de uma expressão mais abstracta e expressionista, nas suas primeiras obras, 

para outra sobre a configuração elementar dos signos, a sua pintura deixava de procurar 

estar antes do controle da razão, para indagar outra, situada para lá dos seus limites, ou 

exterior, onde essa razão era conduzida intuitivamente para expressar uma espécie de 

impotência de poder de significação. A sua pesquisa de uma integralidade fragmentária 

de formas elementares e opacas movia-se nesse excesso silencioso e despojado em que 

o sujeito individual ultrapassava intelectualmente a sua própria racionalidade. Se as suas 

«associações complexas e não ilustrativas geram as imagens que accionam nos limites 

da inteligibilidade»251, tais limites não funcionam antes desse domínio inteligível, mas 

depois dele; tal como numa leitura poética as palavras escapam ao domínio lógico. O 

processo criativo não é o de um gesto corporal meramente físico, mas também mental, 

no próprio sentido em que este também é corpo. Pensar é um gesto do próprio corpo, 

que se revela com o gesto de inscrição da mão. O corpo próprio é o receptáculo da 

memória e da acção criativa.  

Como o resultado de uma ascese racional que encontra no seu final a serenidade que a 

transcende, reencontrando a presença primordial dos signos ou, como afirma o próprio 

Lapa, «de uma “perfeição em aberto”, a dos símbolos acontecidos na força da 

                                                 
248 Pensamos, segundo Heidegger, na ética exigida ao «sujeito autêntico» no interior do «ser-lançado». 

Para síntese, cf. Gianni Vattimo, Introdução a Heidegger, Lisboa, Edições 70, 1989, pp.41-44. 
249 Rui Mário Gonçalves; “Notas brutas para um caso delicado”, in catálogo da exposição Álvaro Lapa 

retrospectiva, Porto: Fundação de Serralves, 19 Maio a 17 Julho 1994; Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Setembro a 30 Outubro 1994. 

250 «(…) arte, não como execução elaborada mas como projecto vivencial, Alvaro Lapa negava a técnica 
pelo ritual». Fernando Pernes, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. O réseau teórico e o Castelo de 

Bragança (desdobrável), Lisboa: Galeria Espaço, (16) Abril 1974. 
251 Maria Helena de Freitas, “Metodologia de um inadaptado”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa 

retrospectiva, Porto: Fundação de Serralves, 19 Maio a 17 Julho 1994; Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Setembro a 30 Outubro 1994. 
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curiosidade primordial»252. Neste processo indagador estabelece-se sempre uma 

distância crítica perante qualquer esforço de identificação e sentido imediato. Álvaro 

Lapa acreditava no eu, mas não na sua racionalidade cartesiana. As suas imagens são 

sempre dessa auto-representação e fascinação íntima que se esconde sob a sua própria 

indagação: «Cada quadro de Lapa é um auto-retrato, um enigma a resolver»253. Numa 

introspecção autobiográfica, Lapa recusava qualquer relação mimética, explorando uma 

iconografia profunda e existencial sobre o sujeito. Na sua nova-figuração não há 

nenhum referente como origem que certifica e orienta a sua produção. A sua única 

origem é esse corpo próprio «que se afirma aberto» como fonte, um «corpo» que «é um 

movimento sem princípio nem fim», esse «modelo originário (modelo 

autobiográfico)»254 cuja única coisa que prediz é a necessidade de narrar.  

A sua iconografia como que procura evitar qualquer re-conciliação com a realidade, 

apresentando-se esquiva e inadaptada. Que horas são que horas (metodologia de um 

inadaptado) é o título e inscrição numa obra de 1974-75 que revela essa distância, 

através da dúvida esquiva e irónica, perante o uso quotidiano dos signos. O próprio 

artista observaria: «Do que eu vivo e dou a ver é da recusa»255. A recusa do sentido 

apreendido como liberdade crítica do artista não adaptado (ou não domado) permite 

assumir «profundamente a marginalização como poética»256. 

Esta dimensão autobiográfica e autista de Lapa foram uma decisiva orientação estética 

que estruturou no seu centro uma ética firme: «Estar sózinho ou ser sózinho é o 

contrário do alheamento, da fuga habilmente preparada; a agudeza da atenção, a lucidez 

desperta exaltam-se no acto solitário, porque tudo o que é da realidade e tudo o que não 

o é passam por ele e nele reunidos se refazem. Álvaro Lapa é ele só, o único artista 

nosso envolvido por este nocturno de lucidez solitária, sem transigência, e por isso 

                                                 
252 Álvaro Lapa; “O Fim do Mundo”, in Raso como o chão, Lisboa: Editorial Estampa, 1978, p.65. 
253 Óscar Faria; “Sel-Obsessed and sexee”, in Confidências para o Exílio, Porto, Novembro 1994, p.18. 
254 Álvaro Lapa, in catálogo da exposição Catálogo da exposição: Alternativa Zero. Tendências 

Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea, Lisboa: Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, 
Colaboração da Secretaria de Estado da Cultura, (Fevereiro-Março) 1977; ver também, idem, in 
catálogo da exposição: Retratos Duplo Corpo, Porto: Galeria presença, Outubro 1995 (reed. in catálogo 
da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão 
Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, 
volume «Textos», pp.25-26 e 101-102). 

255 Idem, “Os artistas por eles próprios: Álvaro Lapa — a arte é a degradação do silêncio”, in A Capital, 
Lisboa, 2 Abril 1971. 

256 Fernando de Azevedo, “Prémios de Arte em Portugal 1982. Pintura. Escultura. Desenho. Gravura. 
Fotografia. Álvaro Lapa: a subversão solitária”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, nº56, Março 1983, p.29. 
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mesmo conhecido e por isso mesmo ignorado»257. Esta solidão, modo certo de ter 

profunda voz colectiva, segundo princípios adornianos
258, permitiu a Álvaro Lapa 

trabalhar uma «voz sem dono», uma desertificação, despaisamento ou 

desterritoralização do autor259. Neste sentido a obra de Lapa instala-se em três cisões 

cruciais da recente era contemporânea: por um lado, como vimos atrás em torno da 

narrativa e da figuração em Lapa, uma cisão entre representação (significante) e 

representado (referente); por outro entre o sujeito e a representação260 e, por fim, entre o 

sujeito e o espaço público, estas últimas avaliadas a partir desse autor celibatário. 

Algumas proximidades nos permitimos com a noção de morte do autor de Foucault261, 

na defesa de um autor anónimo que liberta o gesto da escrita e deixa falar a 

singularidade vivida desse gesto. Não a autoridade circunscrita de quem fala, mas esse 

excesso do que e como fala. Em Lapa não se deseja o «artista» nem sequer o «operador 

estético», mas um «corpo próprio» e vivido. Todo o gesto de Lapa é uma inscrição que 

não quer ser dominada pela descrição de referentes nem pela autoridade do autor. Mas é 

neste exercício que se abrem novos campos e portanto, como se pode dizer a partir de 

Foucault, que «se restitui um sujeito mais forte»262. A falha enquanto inscrição surge 

como esse excesso que é um nada (porque outro radical) de significação que escapa ao 

autor para, ao mesmo tempo, ser parte integrante de um corpo vivido e onde cabe a 

recusa ao poder subjugante da interpretação. A individualidade criativa de Álvaro Lapa 

é aquela em que o ego se cala e em que outras camadas adquirem voz, onde se 

encontram as afinidades electivas dos vários autores eleitos ou desse outro-autor que foi 

Abdul Varetti, modo de actuação em função de uma corrupção da autoridade do único 

eu-autor, não no sentido da heteronímia nem da heteronomia, mas de uma subtracção 

ou negação do eu-autor por ampliação da unidade de um eu existencial mais intenso.   

 

 

                                                 
257 Fernando de Azevedo; “Prémios de Arte em Portugal 1982. Pintura. Escultura. Desenho. Gravura. 

Fotografia. Álvaro Lapa: a subversão solitária”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, nº56, Março 1983, p.29. 

258 Esta é uma das teses no confronto que Adorno efectua entre Stravinsky e Schönberg. Cf. Thodor W. 
Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, Paris: Éditions Gallimard, 1962. Esta questão também já 
foi abordada relativamente a Álvaro Lapa, embora sem referência a Adorno. Cf. António Rodrigues, 
Op.cit., pp.310-311. 

259 Cf. António Rodrigues, Op.cit., pp.277-279, 340. 
260 Sobre estas cisões cf. Fernando Rampérez, La Quiebra de la Representación. El arte de vanguardias y 

la estética moderna, Madrid: Editorial Dykinson, 2004, pp.248-260.  
261 Cf. Michel Foucault, O que é um autor?, Lisboa: Veja, 2002. 
262 J. Ullmo, cit in Ibidem, p.87. 
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11.5. Hermenêutica da opacidade  

 

«A morte enquadra o som no vazio. 

Tudo o que é raro perde 90% na palavra» 

(Álvaro Lapa, Porque Morreu Eanes, 1978) 

 

«O produto artístico é um pleonasmo cuja originalidade entretém ou/e 

agride. O não feito é por isso o rigor artístico» 

 (Álvaro Lapa, «Virtualidades», in catálogo da exposição: Depois do Modernismo, 1983) 

 

«(…): as obras de arte que se apresentam sem resíduo à 

reflexão e ao pensamento não são obras de arte» 

 (Theodor W. Adorno, Teoria Estética) 

 

O vazio que Lapa pesquisou não era primordial nem amnésico, mas um vazio final e 

pós-mnemónico (ou para lá da memória) um vazio do preenchimento. As suas formas-

signos estão fora do tempo e do histórico (rejeitando a nostalgia e sem possibilidades de 

utopia), para fazerem investir sobre si (à sua presença) a procura de sentido. A forma 

surge do nada como signo e logo se resguarda, sem nada projectar como premonição de 

sentido. Não tem memória nem cria memória. O único tempo é o da indagação desse 

sentido não revelado, tornando assim as suas «paisagens interiores» com uma 

profundidade sem perspectiva, mas especulativa. É esse o sentido da petrificação 

totémica das suas formas-signos, em que a totalidade do sentido se confunde com o 

vazio, como se estivesse estrangulada entre os limites do nada e do todo. O 

despojamento da pintura de Lapa, que não se deve confundir com ausência, serviu uma 

ascese em torno de uma totalidade de sentido que se confundia com a sua própria 

abertura. O vazio do negro, como negação e «entropia»263, passa de quadro para quadro 

como insistência de uma revelação. Com pouca adopção pela fluidez do diluído ou do 

difuso, Lapa preferiu o denso e o concentrado, sem gradações nem transições, ou sequer 

esboroamentos, mas cesura, diferença e desarticulação. 

                                                 
263 «O negro entrópico engendra e elimina a sua própria forma. Cada variante põe em jogo um equilíbrio 

instável e reversível entre traço e mancha, ordem e excesso, signo e forma». José Gil, “A voz dos 
signos”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa, obras sobre papel, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Janeiro 1989 (reed. in Idem, «Sem título». Escritos sobre Arte e 

Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 
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O ciclo Voz das pedras (1975) induz esses sentidos petrificados e silenciados, em que 

uma «polissemia vaga por desertificação do signo»264 funciona não por dispersão mas, 

pelo contrário, como contenção sobre si, por petrificação da forma-signo. O 

esvaziamento, ao contrário do oriental que é positivo e efectuado sobre e através do 

branco, apresenta-se negativo, sendo efectuado pelo negro absorvente. A profundidade 

perspectivada anula-se não na origem da concepção, no respeito pelo branco como 

vazio e ausência (como uma contenção Zen, pura e emergente), mas no final do 

processo, encostando ao fundo, como negro, na densidade petrificada da memória aí 

anulada ou superada, conquistando uma profundidade por absorção, onde também a 

espacialidade se anula por contracção. Por estas razões, o orientalismo de marcação Zen 

da criação de Álvaro Lapa não se estabelece pela subtracção com a filosofia e 

pensamento ocidental, mas por adição crítica.  

Lapa explorou um vazio interior à forma-signo como anti-predicativo e origem-motor 

de uma reflexão que seduz não pelo que diz, mas pelo que não diz, ou seja, que seduz 

pela sua irredutibilidade, como origem arquétipa que convoca o seu preenchimento 

como acto. O vazio não vincula a vagueação do misterioso, mas o definido da 

imanência do enigmático. A sua obra «introduz o possível sem garantias», num 

universo «despovoado e expectante»: «As obras de Lapa não transmitem mensagens, e 

no entanto, o seu vazio está nos antípodas da ausência de sentido», numa «irradiação 

total de uma neutralidade sem objecto»265 

A pintura de Lapa aguarda que o sentido se faça pelo próprio movimento de fuga da 

evidência. A evidência sintética das formas exibe-as como signos absorventes da sua 

própria indagação, perante as quais o olhar absorve o olhar
266. A percepção é seduzida 

por uma espécie de «encantar da dúvida»267. A firmeza da forma suporta uma latência 

de sentido. Por um lado exige a pausa do olhar, por outro deixa esta numa meditação 

sobre o não revelado. O acto de perceber só funciona quando provoca e densifica a 

interrogação. É neste sentido que os elementos plásticos agem como «sinais de 

perplexidade»268. 

                                                 
264 Ibidem. 
265 Margarida Acciaiuoli, texto do catálogo da exposição: Exposição de Pintura. Alvaro Lapa, Lisboa: 

Galeria Valentim de Carvalho, Março 1984. 
266 “Essa visão da realidade vale a outra, e a outra, e a outra — (...) vaya adentro, en el mas próprio y 

íntimo y muy personal descubrimiento — hay que evadir-se, vaya!”. Álvaro Lapa; “Para si próprio”, in 
Raso como o chão, Lisboa: Editorial Estampa, 1978, p.29. 

267 Idem; “Histórias dos Reis dos Cigarros”, in Raso como o chão, Lisboa: Editorial Estampa, 1978, p.75. 
268 Idem, in catálogo da exposição: Bosch – Artistas contemporâneos e as tentações de Santo Antão, 

Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1975 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. 
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Para determinar a ética anti-hermenêutica de Lapa, consideramos que são relevantes três 

orientações filosóficas. A noção de verdade absoluta de Hegel, os seus 

desenvolvimentos na «dialéctica negativa» de Adorno, e o «retrair de terra» de 

Heidegger. Hegel (1770-1831) confrontava a verdade formal e estática de tradição 

metafísica com o facto de esta poder ser apenas num patamar inferior e acidental por 

não integrar um outro e de estar incompleta. Deste modo, a verdade absoluta continha 

sempre uma não-verdade invisível à verdade acidental. A filosofia enquanto caminho 

para a verdade absoluta tinha que ser histórica, sendo essa a sua proposta do processo 

dialéctico. Para Adorno, não só a verdade acidental e histórica exclui o Outro como se 

torna repressiva. Por isso, desautoriza a verdade racional e objectiva, para valorizar esse 

Outro (esse não-ser, nada ou não-verdade da metafísica) que desloca a autoridade 

prévia da verdade: em Adorno a verdade da obra de arte é o Outro
269. O fragmento ou a 

falha, enquanto desvios da perfeição estável e agindo na privação desta estabilidade, 

accionam um processo de diferença e resistência que arrasta a estética para a ética. O 

Outro é o que está ainda por dizer, o que ainda não está interpretado e, por isso, se 

oferece como parte irredutível. Se a dialéctica em Hegel é só circunstancialmente 

negativa, em função de uma nova síntese, em Adorno a dialéctica só pode e deve ser 

negativa, em função do Outro que, enquanto fragmento, recusa a síntese e retrai-se à 

interpretação para actuar como modo de resistência. Segundo os princípios de Adorno, a 

obra de Lapa confronta na ausência de perfeição a presença de algo (que se excluí como 

nada) cujo recuo hermenêutico perante a expectativa ou pré-conceitualização se torna 

esse Outro. Alheia à potencialidade interpretativa do sujeito, a figura de Lapa é uma 

ameaça e desvio à sua estabilidade provocando uma oscilação daquilo que as coisas são 

para o que elas não são. A ética de Lapa, segundo o modo negativo adorniano, coloca o 

dever ser como extrema extensão crítica do ser no lugar do Outro, portanto não prévio e 

determinado, para se apresentar num espaço rebelde de não-interpretação e não-

domínio, que é também um espaço de liberdade radical. O dever ser é aquilo que ainda 

não é, numa entrega a um processo de extrema abertura. A liberdade não está na escolha 

do que já é, como acontece na cultura industrial e económica que tanto Adorno como 

Lapa enjeitaram, mas nesta confiança na abertura radical do negativo. As figuras de 

Lapa são, no seu vigor, antitéticas, não porque efectuam uma ruptura mas porque se 

                                                                                                                                               
Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, 
fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», p.22). 

269 Cf. José Guilherme Merquior, Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin. Ensaio crítico sôbre 
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preenchem de um nada radical de sentido, por recuarem a um lugar onde a interpretação 

não acode. A precisão formal das suas figuras só pede uma única segurança: a da recusa 

da instrumentalização. Lapa não pergunta pelo oculto, tal como foi a pergunta trágica 

de Édipo270, antes oferece-o como presença (figura) arrancada ao abismo do não-ser.  

Esta posição apresenta alguma proximidade com o combate entre o instalar da terra e o 

retrair do mundo proposto por Martin Heidegger, segundo o qual cada revelação da 

forma coloca próximo de si o mistério da mesma: cada revelação aponta para o que fica 

oculto, que «só se mostra quando permanece oculta e inexplicada»271. A obra expõe-se 

verdadeiramente enquanto aproximação do que não se manifesta, do que se mantém 

oculto. Heidegger preferia o termo desocultação quando apela à verdade, pois a 

desocultação, enquanto acontecimento, deixa manifesto a proximidade do oculto. A 

metáfora da clareira («lichtung») servia-lhe para dispor a ideia: a clareira, enquanto 

iluminação ou clareamento, tem perto de si o oculto da floresta. A essência da obra de 

arte, enquanto verdade, seria esse combate originário de uma tensão em repouso entre o 

que se ergue e abre e o que retrai e fecha, um «meio aberto, no qual o ente advém e a 

partir do qual se retira» – uma co-pertença ou intimidade. Na pintura de Lapa a forma 

declara-se concisa e explicita enquanto significante, para logo se retrair na 

irredutibilidade desse deixar ser o que é enquanto presença significante. É exactamente 

porque ela é tenaz na manifestação e no repouso certo do seu deixar estar, que a pintura 

de Lapa se recusa. A decisão que dispõe o advento do que se revela funda-se em algo de 

não dominado e desconcertante272. É porque tal decisão deixa a obra ser obra (ou a 

forma ser forma…), na sua manifestação ontológica como significante e acontecimento, 

que esta melhor revela a opacidade da sua irredutibilidade – tal como o desvelamento 

revela o véu que tapa e oculta. A desaparição do sentido faz-se perante a evidência da 

forma plástica. Daí ser possível uma maior aproximação à noção de «combate» a que se 

refere Hannah Arendt (1906-1975), discípula de Heidegger, que a coloca entre a 

verdade da materialidade do objecto artístico e a «vida do espírito»273. 

                                                                                                                                               
a escola neohegeliana de Frankfurt, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969, p.55. 

270 Cf. Martin Heidegger, Introdução à Metafísica, Lisboa: Instituto Piaget, 1997, pp.117-120. 
271 Idem, A Origem da Obra de Arte, Lisboa: Edições 70, 1992 (sobre esta questão ver, sobretudo, o 

capítulo “A obra e a verdade”): «Ao instituir um mundo e ao produzir a terra, a obra é o travar desse 
combate no qual se disputa a desocultação do ente na sua totalidade, a verdade». Ibiden, p.44. 

272 Cf. Ibidem, p.44. 
273 Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, Paris: Calmann-Lévy, 1961, p.188. Cf.Bernard 

Flynn, “Positions de l’œuvre d’arte dans la philosophie de Hannah Arendt”, in Dossier: Art et 

phénoménologie, in La part de l’Œil, Presses de l’Academie Royale dees Beaux-Arts de Bruxelles, nº7, 
1991, pp.73-80. 



 754

 

O sentido plano e raso das formas na intimidade da superfície, no limite da sua 

possibilidade visual, adquire uma radicalidade que é o esforço dos elementos 

significantes em sobreviverem ao olhar, de se manterem intactos depois de qualquer 

percepção, ou ainda, da agonia e tensão da irredutibilidade como sobrevivência e como 

indominável. O enigma não é mistério apenas porque resiste à revelação, como domina 

no mistério, mas porque o oculto se mantém próximo e sobrevivente em qualquer 

desocultação. Desvendar e indagar misturam-se numa culpa que envolve o sujeito 

perceptor. 

Se a obra de Álvaro Lapa dificilmente pode ser aberta, no sentido de Umberto Eco, é 

porque qualquer abertura só se efectua por negatividade. A abertura não se verifica 

através da disponibilidade do signo, como polissemia e heterogenia de possibilidades, 

mas pela sua indisponibilidade e fechamento. Por isso, ela apresenta-se com maior 

sentido, como um obra fechada, cujo recuo enigmático está em directa proporção com a 

concisão das formas – ou mais em retirada e recusa do que em abertura. A figura 

transporta uma memória e uma experiência negativa, como que incorporando uma 

«órbita da pré-visão» de densidade ontológica274.  

 

Na fixidez e dureza da forma-signo, que se dá a ver como signo certo na ordem da 

visibilidade, expõe-se, paradoxalmente, a instabilidade dos sentidos. A exibição dos 

signos é uma acção retórica sobre o olhar, nada dizendo fora do movimento que 

efectuam entre si, nada expressando na própria irredutibilidade da sua relação (como 

entre imagem, palavra e figura) e da composição arisca e árida, com vazios que não se 

apreendem na análise particular e perante a qual cada elemento se confina. Por isso, 

tudo se decide na captação duma essencialidade que se cativa nesse movimento, não de 

análise, mas um movimento estrutural, de uma retirada que necessita da oferta como 

isco. A pintura de Lapa aguarda que o sentido se faça pelo próprio movimento de fuga 

da evidência. O sentido dá-se no movimento de uma relação que surge no próprio 

                                                 
274 Novamente, perante Lapa, referimos o pensamento de Heidegger: «(…), toda e qualquer compreensão, 

enquanto uma espécie de abertura que é, tem de se mover numa determinada órbita da visão 
(Blickbahn). Esta coisa, um relógio, por exemplo, manter-se-nos-á vedado naquilo que é, enquanto não 
tivermos, de antemão, qualquer conhecimento de algo como o tempo, o cálculo e a medição do tempo. 
A órbita da visão já deve estar antecipadamente traçada. Chamemos-lhe a órbita da pré-visão (Vor-

blickbahn), a “perspectiva”. Assim se demonstrará: o Ser não só não é entendido de um modo 
indeterminado como também o determinado entendimento do Ser se move em si mesmo numa pré-
determinada órbita da pré-visão». Martin Heidegger, Introdução à Metafísica, Lisboa: Instituto Piaget, 
1997, p.130.  
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instante em que escapa. Daí este recuo que leva a «essa coincidência total do signo com 

o sentido: ou este se dissolve na materialidade do signo, ou o signo se desvanece no 

puro acontecer de sentido, num acontecer que encerrasse em si todo o sentido e não 

remetesse infinitamente para outros, através de signos»275. Contudo, preferimos 

sublinhar que o sentido é absorvido, nesse recuar, pela própria materialidade do signo, 

tornando-se coincidente ao ponto de perder a mediação que caracteriza o signo. O 

enigma não é estado de inocência, como se a imagem se revelasse pela primeira vez, 

mas de insistência do sujeito exterior à resistência da obra. Não há deslumbramento da 

novidade, mas inevitabilidade da novidade, nascida da intensificação do olhar e, assim, 

resistindo melhor à entropia.  

Apresentando-se como um pintor niilista, Lapa retira as camadas evidentes de sentido, 

deixando-nos com esse «resto» que é a própria opacidade do real, que se dá e se 

manifesta como impossibilidade. Não se trata da redução a um mínimo como essência, 

mas de um arrancamento ou de uma subtracção que devolve o enigma por re-contacto 

com a imanência do material. A possibilidade não nasce do imprevisto nem do acaso: 

nasce desse esforço de retirar o excesso e a redundância para nos deixar o que fica, cujo 

«registo não é senão o que resta de um trabalho de recusa»276, que não é nenhuma 

essência (embora se possa ainda falar de um tipo de depuração) mas esse resto 

irredutível. A irredutibilidade do material, que assinalara o potencial de recusa e 

negação do informalismo, era devolvida por Lapa no interior de uma nova-figuração. 

Há como que uma procura de um nada que afinal é sempre qualquer coisa, e nos remete 

para um não-nada por impossibilidade do nada como coisa. É patente a influência das 

caixas vazias de Areal, que se tornara um dos artistas plásticos portugueses mais 

admirados por Lapa. Mas se Areal foi esse esforço de expor o nada, no esforço 

malogrado de que este nunca fosse alguma coisa, em Lapa, a imanência do material 

levava a redução à manifestação da coisa que se recusava a ser nada – tal como o ser-

coisa de Heidegger, colocada no limite do alcance da linguagem como modo de acesso 

ao mundo, ela assumia-se como um «não-nada»277 – algo que «é» e «está» (ser em 

presença), mas a que a linguagem não acede. Por isso, consideramos que o negro de 

                                                 
275 José Gil; “A voz dos signos”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa, obras sobre papel, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Janeiro 1989 (reed. in Idem, «Sem título». 

Escritos sobre Arte e Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 
276 Eurico Gonçalves; “Figuração-Hoje ou Gioconda com óculos escuros”, in Flama, Lisboa, nº1408, 28 

Fevereiro 1975, p.43. 
277 De novo nos aproximamos das reflexões de Heidegger, agora em torno da noção de coisa como não-

nada. Cf. Martin Heidegger, Op.cit., p.14. Seguimos a leitura de Gianni Vattimo, Introdução a 
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Lapa tem a mesma ética radical do nada de Areal. Ele é o outro lado do nada de Areal, 

mas o que neste se procurou expor e dominar, como o que se dava primeiro, em Lapa 

era sempre o que ficava, um para lá, um resíduo sobrevivente e resistente. São ambas 

estratégias de negatividade, mas enquanto Areal preferiu o vazio e o nada, Lapa 

preferiu o cheio, o opaco e o denso. Na Exposição Internacional de Desenho em Lisboa 

de 1979 (Lis’79), Álvaro Lapa apresentou um desenho (entre três) de homenagem a 

Areal. Num deles, sobre uma superfície branca, escrevia: 

«Teorema  

A pintura a partir de Kline (F), etc, fica reduzida a preto e branco 

(exemplo: a pintura de Areal e a minha) 

(o sentido provocatório deste desenho homenageia Areal) 

corolário: 

O desenho imita a pintura 

Consultar a obra de Kosuth e a minha desde 68»
278. 

 

Em Lapa a figura manifesta-se enquanto signo que recusa ser ícone, na indiferença por 

referências exteriores, embora por desejo (e não cumprimento ou, ainda menos, 

fechamento ou conclusão) de sentido. A figuração é irredutível à redução referencial. 

Não se justifica perante um real referencial prévio, nem deixa que esse real surja depois 

a justificar-se. Faz o real recuar (uma necessária distância crítica) não o reproduzindo. 

Mas a figura também não é mera forma. A figura apresenta-se como forma mas não se 

reduz a ela, solicitando e desafiando qualquer dimensão hermenêutica: figura por recusa 

de redução ou depuração formalista e por irredutibilidade da forma – tal ajuda-nos a 

entender como Lapa supera a dicotomia abstracção ou figuração como modo redutor de 

exclusão mútua entre a forma pura ou o conteúdo: o esforço de interpretação absorve as 

duas e esvazia a antinomia. A figura não é decorativa nem convencionalmente narrativa: 

resiste ao olhar tal como resiste para além da dicotomia da figuração e da abstracção, 

porque resiste às duas e a ambas se subtrai. A figura é como que um signo (semeon) 

irredutível que se lançou abandonado e esquecido – enquanto significante chama a 

atenção sobre si, mas para logo se silenciar perante qualquer solicitação interpretativa.  

Em Lapa a configuração da forma depura-se até uma espécie de essência no corolário da 

                                                                                                                                               
Heidegger, Lisboa, Edições 70, 1989, p.114-117 e 127-128.   

278 Cf. reprodução do desenho in catálogo da exposição: Lis’79, Lisbon International de Desenho, Lisboa: 
Galeria de Belém, 30 Outubro a 31 Novembro 1979; Porto: Centro de Arte Contemporânea (Museu 
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qual essa forma já não parece depender de qualquer ponto de vista específico. Deste 

modo, a figura ultrapassa-se como mimesis
279 ou está para além dela, não se 

apresentando mais como representação do real, mas como contraponto ao real, o que, 

por contraposição (ou ante-posição) posiciona o real perante si
280. Não cedendo ao real, 

não fazendo do real a autoridade da sua verdade como imagem, nem sequer um modo 

de nele se reconhecer, o que um sistema de representação mimética implicava, a 

figuração de Lapa revela-se, por irredutibilidade que confronta o real, uma questão 

ética.  

O polimento das formas deixam contudo pequenas cicatrizes, falhas de imperfeição, 

contingências da sua afirmação como evento. O próprio sulcar ou estalar das tintas 

manifesta o que é manual e material. Também nesta imperfeição a falha é o limite do 

que se revela, o limite da desocultação e a declaração do oculto – como um remendo 

num véu ocultador e a sua denúncia. É a irredutibilidade da matéria que se expõe como 

obra. No inacabado, como corolário, a obra surge como inevitável fracasso sob o qual o 

oculto se mantém. Daí que cada marca criadora é também cicatriz de uma perfeição 

impossível
281, sentimento da culpa e da ruína que se liga à raiz da criação da obra, tal 

como a palavra poética é sempre cicatriz e ruína do silêncio que lhe está na origem. Daí 

que os elementos plásticos, da inscrição à cor, da matéria física à palavra, surjam como 

elementos primordiais ao mesmo tempo que exibem o seu limite e ruína. Trata-se de um 

arte bruta especulativa no próprio rigor do seu despojamento, uma exploração da 

espessura do imanente do material plástico. 

 

 

                                                                                                                                               
Nacional Soares dos Reis), 18 Dezembro 1979 a 19 Janeiro 1980. 

279 Para crítica de Lapa à representação tradicional, cf. Álvaro Lapa, catálogo da exposição: Lapa, Lisboa: 
Galeria Divulgação, 20 Julho a 1 Agosto 1964 (reed. in catálogo da exposição: Álvaro Lapa. 

Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão Branco e Pavilhão Preto, 
fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, volume «Textos», p.18). 

280 Inspiramo-nos nas reflexões sobre «Ser e Pensar» de Heidegger. Cf. Martin Heidegger, Introdução à 

Metafísica, Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p.129. 
281 Cf. Theodor W. Adorno, Teoria Estética, Lisboa, Edições 70, s/d, pp.60-68. 
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11.6. Ética 

 

«Sem consciência ética um artista será apenas um decorador» 

(Robert Motherwell)  

 

«Não pretendo impor uma “história”, uma “intriga” ou “continuidade” (…).  

Não estou aqui para distrair ninguém» 

(William S. Burroughs, Naked Lunch)  

 

Uma das últimas séries marcantes de Lapa foi Campéstico: paisagens e interiores 

(1986-1987)282. Nesta série, o género tradicional da paisagem onde o homem moderno 

de oitocentos reflectiu tanto o seu lugar positivista como o seu olhar subjectivo do 

mundo, tornava-se uma opaca negatividade, numa abertura espacial sem atmosfera que 

especa o olhar numa suspensa especulação (meditação), que não aceita a integração do 

sujeito nem lhe oferece qualquer saída. Só resta essa absoluta opacidade das formas de 

cores extensas em tons articulados de brancos, pretos e azuis (dominantes na primeira 

fase). Nem físico nem metafísico, porque nem adequado ao sujeito nem o 

transcendendo, para antes negar o sujeito ao mesmo tempo que convoca a sua 

subjectividade, embora para a suster na armadilha de uma especulação perceptiva tão 

profunda como inconsequente. Na continuidade da ética de resistência da obra de Lapa, 

a evidência das formas convida a percepção para a deixar suspensa na sua própria 

perplexidade perante a motivada especulação sem destino: a sua paisagem surge como 

uma esfinge sedutora que abandona a percepção no esforço de decifração do enigma.  

Obra enigmática, mas não de enigmas (e, muito menos, de mistérios), porque o que se 

esconde não é o que há para decifrar, mas a própria dúvida que implica esse mesmo (e 

todo o gesto de) deciframento. Porque os signos estão lá visualmente evidentes, 

colocando a dúvida não sobre o sentido a lhes arrancar, mas sobre a questão a lhes 

lançar: «A minha impaciência ante a teoria provirá de que a minha posição perante a 

                                                 
282 «”Campéstico” é um estratagema. O Joyce diz “dumbestic”, “mudéstico”, aquela mudez doméstica. 

Eu forjei campéstico por lição joyciana, este termo associa campo e doméstico». Álvaro lapa, entrevista 
com Óscar Faria, “Cultura. Pintor Álvaro Lapa em entrevista ao Público: «O artista sente-se mal»”, in 
Público, Lisboa, 30 Março 1993, p.30. Ver ainda, Álvaro Lapa, entrevista in Jorge Silva Melo, 
Conversas de Leça em casa de Álvaro Lapa (filme), Produção Artistas Unidos, 2006 (reed. in catálogo 
da exposição: Álvaro Lapa. Paisagísticas. Obras-com-palavras, Lisboa: Museu da Cidade, Pavilhão 
Branco e Pavilhão Preto, fundação EDP, Assírio & Alvim, 25 Novembro 2006 a 28 Janeiro 2007, 
volume «Textos», p.152). 
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pintura é teórica, mas no que a teoria possa ter de mais “íntimo” (natural?) e que seja a 

sua curiosidade, e não a construção da sua resposta»283. 

 

O confessionalismo da concepção das formas, e da perda de posse após a sua 

concepção, obrigava a um retomar constante aos mesmos motivos e temas, que iam 

surgindo quase sempre com um aparato de revisitação: «De resto, não são os quadros, 

os produtos da minha actividade, que me interessam, mas o estado que me revelam 

acerca de mim próprio, o seu valor de limiar de um espaço íntimo onde me reconheço 

“livre”»284. Daí o desenvolvimento de motivos e temas, como obsessões afectivas que 

produziam ciclos de obras coerentes: «não fazia quadros, fazia exposições»285: «Por isso 

pinto mais “exposições” que obras, o que não é bom nem mau, é um método. Pintar 

“exposições” é acreditar didacticamente na pintura»286. 

A dimensão arquétipa das suas formas-signos não surgem como uma memória residual 

e sobrevivente de um arcaísmo sobrevivente (na linha de Carl Jung), que implicaria um 

apagamento da memória como processo de surpreender e recuperar tal forma, mas 

exactamente o que fica após a própria cultura e memória que nesse arquétipo se 

superam – da forma arquétipa como experiência. Tal concepção não é concebida por 

subtracção depuradora, mas por elaboração sintética e intuitiva. A elementaridade dos 

signos não é infantilista ou ingénua, para antes se encontrar no extremo de uma 

maturidade inquieta. O arquétipo é processual, fazendo com que algo que já lá está 

contamine o que quer aparecer. A metamorfose sustenta-se no esforço da insistência e 

na inevitável mudança por impossibilidade de ficar o mesmo. Na pintura de Lapa a mais 

pequena alteração, de deslocação de posição, de cor, de deformação, altera tudo, 

afirmando um outro com a mesma força de presença e a mesma integralidade 

inacessível.  

 

Estes apuramentos revelam um projecto de crítica sem utopia (colectiva) que se refugia 

numa ascese introspectiva (individual) da totalidade, para lá da sua própria 

inteligibilidade, numa espécie de serenidade irracional. Na sua obsessão, as formas são 

                                                 
283 Álvaro Lapa, entrevista com António Mega Ferreira, “Exposições. Pistas. Da estranheza em Álvaro 

Lapa”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº140, 12-18 Março 1985 
284

 Ibidem. 
285 Rui Mário Gonçalves; “Notas brutas para um caso delicado”, in catálogo da exposição: Álvaro Lapa 

retrospectiva, Porto: Fundação de Serralves, 19 Maio a 17 Julho 1994; Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 8 Setembro a 30 Outubro 1994. 
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negativas e de recusa, situando-se na ínfima possibilidade de uma comunicação pelo 

silêncio (ou escuridão). O projecto de Lapa desenvolveu-se assim em sentido contrário 

ao de Joaquim Rodrigo: «A natureza espiritual que a obra de Lapa evoca, impõe-se, 

assim, como uma visão total, ao mesmo tempo que, para si, se assume como o reclamar 

do eu, renunciando à cosmogonia a que aspira a obra de Joaquim Rodrigo»287. Se 

Rodrigo determinava o «pintar certo», Lapa procurava o pintar errado. Rodrigo 

estabelecendo um processo de pintar universal que podia servir a qualquer um; Lapa 

uma pintura que se escondia e refugiava sob a insondabilidade da criação individual, 

não pretendendo servir para ninguém. Às viagens de Rodrigo, de um individual 

centrífugo que se anulava no universal, contrapunha Álvaro Lapa a passagem de uma 

universalidade através de uma dimensão individual centrípeta, que se afirmava nesse 

seu egótico desejo (impossível) de absorção do universal. 

 

A obra de Lapa desenvolveu-se na cumplicidade entre uma dimensão antropológica, 

mas de recusa e inadaptação social porque através desse receptor solitário em que a 

modernidade lançou o sujeito, e uma dimensão ontológica assente nessa opacidade da 

irredutibilidade do material. No hiato entre as duas estava o fundamento de uma 

mediação, de uma relação que era tão mais intensa quanto esse hiato assumia o seu 

vazio, ou tão mais profunda e íntima quanto mais a opacidade e recuo do material fazia 

de horizonte perceptivo ao sujeito. Num princípio próximo de Adorno, o isolamento de 

Lapa não derivava da sua dimensão associal, mas social288: «o efeito é da ordem do 

incomunicável, porque se dirige a um público inexistente»289.  

 

                                                                                                                                               
286 Álvaro Lapa “Os artistas por eles próprios: Álvaro Lapa — a arte é a degradação do silêncio”, in A 

Capital, Lisboa, 2 Abril 1971. 
287 Rita Macedo, Op.cit., p.144. 
288 «L’isolement de la musique radicale nouvelle ne provient pas de son contenu asocial, mais de son 

contenu social: par sa pure qualité, et avec d’autant plus de vigueur quelle laisse apparaître cette qualité 
plus pure, elle indique le chaos social au lieu de le faire se volatiliser dans l’imposture qui présente 
l’humanité comme humanité déjà réalisée. Elle n’est plus idéologie». Cf. Theodor W. Adorno, 
Philosophie de la nouvelle musique, Paris: Éditions Gallimard, 1962, p.140. 

289 António Rodrigues; “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
nº76, Março 1988, pp.63-65. 
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«Se me proponho o problema de um comum=fundamental sentido para a 

actividade que desenvolvo como pintor depressa concluo que a sua 

solução é ela própria inseparável do problema, aliás circunstancial e 

apenas referível ao desejo de esclarecimento. Mas porque de 

esclarecimento se trata ou de divulgação o problema persiste. E eu 

persisto: o que é fundamental é narrar. Dizer que há vida. Que a morte 

lhe confere sentido. Que o nada, maior e óbvio, suscita um desafio que é 

capaz de igualá-lo; como pequena e contra-vontade profusa resposta» 

«Este narrador sendo assim primordial=primitivo é decerto anterior a 

uma divisão entre “o ver e o pensar, o dizer e o medir”. Ao ser e ao não 

ser. Pode pretender “ser e não ser” no seu explícito privilégio da 

intermitância radical. Sem que tanto soe a conclusão moral mais que a 

hipótese de análise do dado inicial. O sentido da minha pintura, etc.» 

«Insisto: pois que de narração se trata há um conteúdo que é cada vez 

mais esclarecidamente (por hipótese sempre agora) a vida, como quem 

diz o autobiográfico. Daí que, e agora formalmente, me pareça que à 

força e no progresso se negarem a necessária oposição arte-vida, as 

obras hão-de dissolver-se, por assim dizer, na esfera do pensamento e da 

acção. Tornar-se actos instituidores do que uma obra deve ser, uma 

perspectiva civilizadora, cuja ciência é ética» 

 (Álvaro Lapa, «Narrações», 1981) 

 

«Sim. Se eu tivesse vocação para pintar (possivelmente) não teria pintado» 

 (Álvaro Lapa, 1990) 
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12. António Palolo  

 

12.1. O início e as primeiras neo-figurações 

 

João António da Silva Palolo foi o mais novo dos artistas plásticos do grupo oriundo das 

tertúlias de Évora. A sua primeira fase assinalável explorou-se numa ainda vinculada ao 

informalismo. Em primeiros desenhos explorou uma gestualidade livre entre Klee e 

Kandinsky, por vezes mais matérica e orgânica com proximidades a Wols, sempre numa 

sugestão não declarada de figuração. Numa série a tinta-da-china sobre papel, de 1963, 

um gesto à deriva articulava-se com uma mancha para, sobre ou a partir dela, criar 

centros de tinta negra através da qual se friccionavam evoluções de manchas cinzentas 

ásperas. A partir de tais centros negros gravitavam as linhas que pareciam ser iniciais ou 

as manchas de fricção do negro, entre Pollock e Tobey. Em algumas pinturas deste ano 

explorou-se também o sentido de aglomeração de manchas, num efeito de 

preenchimento denso de quase toda a superfície do quadro. 

                                     

António Palolo, Sem título, 
1964, tinta industrial sobre 
platex, 60x60 cm, col. 
Galeria 111 
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Palolo efectuou a sua primeira exposição individual na Galeria 111 em 1964, com 

apenas 19 anos, surgindo como «uma revelação» para a crítica290. Nas obras desta 

exposição era evidente o processo de saída da anterior fase informal e abstracta. Numa 

aglomeração sem fundo foi-se precisando linearmente as áreas das suas manchas, 

processo que as autonomizava e lhes insinuava uma figuração. A mancha da superfície 

torna-se cada vez mais lisa e de cor mais pura, definida nos seus limites com uma linha 

fina e precisa de dimensão gráfica. À precisão do contorno e da mancha, e à afirmação 

luminosa e pura da cor, sem mistura291, juntava-se uma sugestão figurativa. 

Palolo foi associado a Hundertwasser (1928-2000)292 que se poderia notar no fascínio 

da cor e na organicidade imbricada das formas. Contudo, desviando-se da inclinação 

organicista em função da mancha de Hundertwasser, Palolo tornava a cor mais lisa, 

determinada no interior de um grafismo linear mais preciso e a própria dimensão 

orgânica conjuga-se com outra de teor geométrico. Pode-se ainda apontar a proximidade 

com Alan Davie e Peter Brüning (1929-1970). Porém, com uma dimensão mais gráfica 

e menos pictórica que o pintor escocês, manifestando proximidades a uma dimensão 

pop britânica que obras sequentes iriam conferir melhor sentido. Como se a pintura de 

Palolo desviasse a referência de Alan Davie tornando-a pop e gráfica por acção de um 

desenho que, com maior protagonismo, certificava e corrigia a mancha – e sente-se esse 

movimento em que passa a ser o desenho, não a corrigir, mas o comandar e decidir a 

forma da cor. Por outro lado, Palolo era menos cartográfico e sinalético que o pintor 

alemão, derivando para uma marcação orgânica e cumulativa que integrava melhor a 

figuração. 

Elementos abstractos e figurativos revolvem-se em choque, em sobreposições de mútua 

elipse (interrupção), como que devorando-se mutuamente numa impossibilidade de 

síntese entre uma dimensão orgânica e uma mecânico-geométrica (relação que se 

tornaria mais evidente no desenvolvimento da obra de Palolo, tal como o saberia 

sublinhar a crítica de arte), numa espécie de naïf industrial. A amálgama não resulta da 

sobreposição figurativa, mas do próprio movimento e preenchimento do desenho. É a 

aglomeração que integra o orgânico e o geométrico numa relação imbricada, requerendo 

                                                 
290 «É toda uma revolução esta primeira exposição individual». Nelson Di Maggio, “Arte. Palolo: uma 

revelação”, in Flama, Lisboa, nº840, 10 Abril 1964. 
291 Cf. Alfredo Margarido, “A prática das Artes. Palolo na Galeria 111", in Jornal de Letras e Artes, 

Lisboa, nº132, 8 Abril 1964. 
292 Nelson Di Maggio, “Artes plásticas. Euforia renovadora. António Palolo (Galeria 111)”, in Jornal de 

Letras e Artes, Lisboa, nº243, 8 Junho 1966, p.8 (reed. in catálogo da exposição: António Palolo. 1963-

1995, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 
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e apelando para uma dimensão figurativa. Numa proximidade com desenhos a tinta-da-

china da primeira fase abstracta, os elementos derivam (por desvio) de linhas que se 

acercam de um poder estruturante ainda pouco explícito e resultante da maior travessia 

dessas linhas na superfície. A aglomeração e a apropriação pareciam fazer parte de uma 

procura de ordem e orientação pessoal, espécie de encontro consigo próprio – como, 

aliás, reconhecia a crítica ao observar «uma pintura experimental, que ainda não 

conseguiu determinar qual o plano em que se vai afirmar»293. 

                                                  

A linha deriva da linha, e dessa ligação intersecta-se um abismo de impossibilidades 

semânticas de associação. A pintura deriva do desenho, numa estratégia em que o gesto 

tem mais importância pelo que liga e entrelaça do que o que constrói ou elabora como 

figura. Cada figura surge por ligação a outra, sem autonomia formal, numa 

contaminação mútua por razão dessa derivação. Antes de um elemento se determinar, 

outro emerge, num processo que a imagem aceita formalmente, mas em que a semântica 

associativa e referencial se perturba. O que para um (o desenho) é conjugação, para a 

outra (referenciação) é esvaziamento. A possibilidade da imagem vive da 

impossibilidade da coerência figurativa e narrativa. Daí que a imagem dificulte o texto 

                                                                                                                                               
Novembro 1995 a Janeiro 1996, pp.36-37). 

António Palolo, Hórrido Silêncio do teu 

corpo, 1966, óleo sobre platex, 109,5x82 cm, 
FCG-CAMJAP 
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interpretativo de conteúdos e que qualquer título seja recusado pelo pintor. 

 

Em Junho de 1966 apresentava na Galeria 111 oito pinturas e objectos combinados, 

além de desenhos, numa orientação neo-dadaísta onde o «geométrico e orgânico se 

mesclam» levando alguma crítica a notar legítimas influências de Areal294 (e a que se 

poderia ainda juntar, noutro nível de pesquisa, Bravo). Nos desenhos, só com linhas e 

manchas negras no domínio do branco, verificou-se uma maior imbricação dos 

elementos entre o geométrico e o orgânico, de precisa determinação gráfica e cor forte. 

A composição é barroca por concentração, confluência e enredamento, não por 

expansão. Relevante era também o protagonismo de figurações de caixas como 

elementos estruturais figurados que procuravam internamente fornecer elementos de 

ordenação da aglomeração de elementos. E este era, como sabemos, uma forma fetiche 

que se assumira nas obras de António Areal e Carlos Calvet. Através desta alargada 

filiação a Calvet e Areal, a pintura de Palolo efectuava uma assimilação gradual e 

                                                                                                                                               
293 Alfredo Margarido, Op.cit. 
294 Estas influências de António Areal foram sobretudo adiantadas pelo crítico Nelson Di Maggio. Cf. 

Nelson Di Maggio, “Artes plásticas. Euforia renovadora. António Palolo (Galeria 111)”, in Jornal de 

António Palolo, Sem título, Évora 1966,  
colagem e guache sobre papel, 59x42 cm 
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temporária da Pop Art para o neo-dadaísmo norte-americanos. Se era possível, verificar 

no interior das obras uma pequena série de iconografias de maior proximidade com a 

Pop Art, ela era picturalmente mais perto de Rauschenberg, quando preenchida de 

elementos, ou de Jasper Johns, quando isolados os específicos elementos iconográficos. 

A colagem de iconografias e o dripping da tinta manifestavam uma pintura mais 

anímica e menos gráfica.  

 

Entre 1967 e 1972, Palolo retomava e desenvolvia o percurso de 1965-1966 embora de 

modo mais narrativo e encenado com iconografias mais assimiladas (para o que 

contribuíram a acentuação das marcações de Rauschenberg e Jasper Johns). Em texto do 

desdobrável que serviu de catálogo da exposição de 1967 na galeria 111, o crítico 

Fernando Pernes relacionava a sua obra, num primeiro momento com Martial Raysse, 

depois com Léger. Ambas as relações poderiam servir de coordenadas de orientações de 

Palolo. Relativamente a Martial Raysse a relação não se verificava tanto nos motivos, 

que no pintor do nouveau réalisme era dominado por figuras femininas, pouco comum 

em Palolo, mas nas cores irreais e lisas, desviantes dos tons locais, e na mistura de 

colagem, fotografia e objectos reais, que em Palolo se resolvia num carisma mais 

gráfico. Além disso, enquanto em Raysse era a cor da figura recortada que decidia o seu 

desenho, em Palolo era o desenho que previamente decidia o recorte da superfície de 

cor. No caso de Léger, cujo grafismo era mais dominado pelo desenho, além de maiores 

ligações entre o desenho das máquinas e o orgânico, seria mais imediata a proximidade 

de Palolo. Na mesma linha de Raysse poderia ser invocado o americano Tom 

Wesselmann (1931-2004), sobretudo os seus Grandes Nus Americanos, na associação 

entre arabesco e cores vivas, que parecem ligar os gouaches recortados de Matisse a um 

cartazismo de tom publicitário. Contudo, no pintor norte-americano a agressividade 

revelava-se através da simplicidade, surpreendida na ausência de rostos e no predomínio 

de lábios como signo, num erotismo distante e coisificado como objecto de consumo. 

Por um lado descuravam-se pormenores, por outro eles eram evidenciados, numa 

estranheza perante as relações quotidiana com esses mesmos objectos e ícones de 

consumo. Em Palolo explorava-se a aglomeração e a mesclação, sendo a estranheza 

dada não pela relação a um quotidiano evocado, mas às expectativas internas à própria 

decifração da imagem. Também a cor de Wesselmann, menos absurda que em Raysse 

                                                                                                                                               
Letras e Artes, Lisboa, nº243, 8 Junho 1966, p.8. 
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ou em Palolo, resolvia-se na lógica dos gouaches recortados de Matisse, decidida 

enquanto plano de cor, e não, como Palolo, segundo as decisões do desenho. Destas 

relações verifica-se que o grafismo de Palolo não era cartazista, porque derivava de uma 

relação com um desenho de tom mais transfigurador e derivador. Enquanto em 

Wesselmann o recorte da cor ia ao encontro de algo programado, sendo mais impessoal 

e frio, em Palolo o desenho procurava ainda algo enquanto inscrição, e decidia a 

imagem na precisão do seu gesto. Este desenho, apesar dessa sua precisão estava ligado 

a um fundo surrealista e automatista que abastecia a dimensão orgânica e vitalista das 

imagens de Palolo. Na sua mais directa filiação estavam, mais adequadamente e com 

outra proximidade afectiva, os desenhos de Areal. 

 

No final da década de 1960 Palolo ganhava uma bolsa, que teria que suspender, 

obrigado a ir para o Norte de Angola cumprir o serviço militar. Em Angola realizava 

uma série de Guaches que apresentaria na Galeria 111 durante um regresso provisório, 

em Fevereiro de 1969295. Nestes guaches de Angola (1967-1969) a anterior aglomeração 

estabilizava-se na integração do choque e da surpresa como se um devir de dimensão 

cinematográfica estruturasse e processasse a imagem. Na extensão da superfície o 

desenho vai revelando a figuração, ao mesmo tempo que se desvia num efeito de 

surpresa ou choque
296. A surpresa não está na integralidade da imagem, submergindo no 

emaranhado dos elementos, mas nessas variações ou desvios locais que apenas 

confrontam um olhar que percorre internamente a imagem. Apesar de melhor se 

conceber através do percurso da linha, a surpresa dá-se não nesse desenrolar, mas na 

intercalação de imagens dentro da imagem. O choque não funciona tanto no desvio do 

desenho, mas na ligação e confronto entre zonas do quadro. O contraste de cores puras, 

sem mediações tonais, procurava fazer funcionar a dimensão iconográfica das formas 

como uma feira ou circo pop e industrial. Desenvolviam-se as anteriores marcações de 

Areal ao nível do desenho, que sustentavam a articulação entre geométrico (máquina) e 

orgânico, como, com a mesma influência, permitia desenvolver a exploração de 

imagens dentro da imagem. O que em Palolo era, em parte, resultado da exploração do 

guache desenvolvia um jogo entre o insólito e a estranheza das combinações com a 

                                                 
295 Cf. Catálogo da exposição: Palolo (desdobrável), Lisboa: Galeria 111, 14-27 Fevereiro 1969.  
296 Segundo a noção shock de Walter Benjamin, «A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade 

Técnica», in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio d’Água, 1992. Sobre esta 
questão cf. Gianni Vattimo, A Sociedade Transparente, Lisboa, Relógio d’Água, 1992.  



 769

sedução da cor e o efeito cartazista confiado ao grafismo linear297. O espaço organizava-

se perante a aglomeração da fase anterior, mas passava a explorar choques de 

perspectivas, numa encenação de absurdos ou numa «arquitectura de absurdos»298. 

 

Os desenvolvimentos apresentados nos guaches de Angola teriam continuidade nas duas 

exposições seguintes, em Maio e em Novembro de 1971, a primeira na Galeria 111 e a 

segunda na recente sucursal criada no Porto pelos mesmos responsáveis, a Galeria Zen. 

Dominando a tinta acrílica, a cor passava a impor um novo protagonismo, com visível 

insistência e afirmação de barras de cor pura na linha do hard edge. As bandas de cor 

assimilavam a estrutura impondo-lhe uma organização, instalando uma ordem 

compositiva que ordenava a dimensão orgânica, aparentemente menos interferente. Elas 

                                                 
297 Cf. Francisco Bronze, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº53, Abril 1969, p.47. 
298 Maria Helena de Freitas, “O sistema Palolo”, in catálogo da exposição: António Palolo. 1963-1995, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Novembro 
1995 a Janeiro 1996, p.16. 

António Palolo, Sem título, 1971, 
acrílico sobre tela, 96,5x96,5 cm, 

col. Móbil Oil Portuguesa 
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não invadem apenas a superfície, para agirem também na sua constituição. Numa 

abstracção que se seguiria, esta estrutura isolava-se, apagando a dimensão orgânica e a 

sua insinuação figurativa por reduzir a superfície à ordenação da própria banda de cor.  

Uma morfologia orgânica de apetência metamórfica, que se insinuava tanto através da 

figuração como do recorte ondulante da linha, confrontava-se com a precisão gráfica 

desse recorte, na assertação constante da cor viva que se fixava com rigor gráfico. Entre 

a vitalidade de uma e a geometrização (agora menos mecânica) de outra, fechava-se um 

vaivém no interior do qual se delimitava a ambiguidade da pintura perante a dicotomia 

instalada. As referências requisitavam-se nessa ambiguidade, nunca se assumindo 

totalmente (ou cuja clareza referencial estava em défice perante a clareza gráfica), mas 

impedindo que a abstracção se instalasse e afirmasse preponderantemente. Os recortes 

seguros e frios delimitavam o espaço da cor, assim segurando (ou lançando para uma 

espécie de fundo) a vitalidade e subjectividade individual. A composição resolvia-se 

nesses jogos entre a simetria e o desvio, entre o esforço de ordenar e a ameaça de caos.  

A própria simetria tornava-se mais estruturante, divergindo a partir do centro, sem 

quebra e em jogos de equilíbrios que concebiam esses mesmos desvios. Funcionando 

como simetrias estruturais que outros elementos corrompiam momentaneamente, 

resultavam do confronto de superfícies lisas de cores puras, sem modelação de espaço, 

com uma geometrização perspectivada de espaço – pelo que produziam uma 

profundidade que se dizia e contradizia na relação das partes e que a simetria global 

simulava abarcar e sintetizar. Por outro lado, esta maior ordem ou organização da 

estrutura cénica tornava-se um elemento de fácil aceitação da figuração, mas também da 

sua circunscrição e separação de outras zonas do quadro. 

O neo-figurativismo explorava-se no âmbito do maravilhoso, numa cor estridente que se 

explorara com os guaches e depois com as tintas industriais. Quando a figuração parecia 

estabilizar-se nas suas encenações, intrometiam-se cores lisas no interior de estruturas 

formais geometrizadas, numa apetência de abstracção que surgia por citação e em 

diálogo com a figuração. Na linha da pop inglesa, listas de cores vivas da ordem da 

hard edge afirmavam-se como parte da construção das imagens que, no caso de Palolo, 

desafiavam o predomínio do desenho. O rigor e esquematização que forneciam à cor 

desviava-se no absurdo das encenações figurativas, obrigando a percepção a alterar-se 

de uma para a outra. O esforço de articulação entre uma orientação abstracta e outra 

figurativa tornava-se o novo campo estruturante de oposições que se estendia à 

efectuada entre o geométrico e o orgânico.  
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A exuberância artificial da cor perturbava a figuração, que passava a servir a cenografia 

das cores e das formas. A cor explorava-se lisa e sem atmosfera, plana e opaca como as 

de Calvet, este mais épico e preciso no seu choque de absurdos, ou como as imagens 

frias de Nikias nos finais dos anos 1960, este mais atento a procurar a extensão 

entrópica das superfícies (em que essa extensão se tornava melancolia). Em Palolo 

explorava-se o seu contraste animado e diferenciado, num ritmo de polígonos de cor 

imbricados. A figuração era uma espécie de tromp l’oeil da abstracção, numa ilusão 

mimética ao avesso, podendo assim ser abstracta a qualquer momento.  

O quotidiano não se reconhecia imediatamente. Entre o grafismo na linha da Pop Art, 

que a cor vinha sublinhar, intrometia-se a derivação orgânica que se vinculava ao 

próprio rigor gráfico. O resultado era algo entre uma superfície de Pop Art e um fundo 

surrealista – algo «surrealmente pop»299 (que em Portugal encontrava contemporâneas 

proximidades com René Bertholo, António Areal ou Carlos Calvet). Entre uma e outra 

dimensão, entre a iconografia surreal e a pop, como noutras polaridades exploradas, 

Palolo denunciava com ironia a dupla estratégia representativa da imagem – ou seja, 

«desnuda[va] enfaticamente a razão de ser de toda a arte tradicional, como local de 

fusão entre o maravilhoso e o quotidiano»300. O humor funcionava também na denúncia 

da figuração como signo representativo, de que os elementos abstractos (drippings 

numa fase ou, mais habitualmente, bandas de cor lisa) participavam enquanto delatores 

de qualquer ilusão. 

O desenho continuava a ser o elemento de ligação, mas com menores derivações, antes 

construindo uma estrutura onde se apaga o esforço imediato do desenho na ligação entre 

os elementos. As ligações absurdas já não se davam tão decisivamente através do 

movimento do desenho para, embora ainda construídas por este, se darem através da 

encenação global: a encenação tornava-se estruturadora de absurdos, pelo que compor 

era construir essa encenação.  

A dimensão da imagem, no vazio de sentido textual e de conteúdos premeditados, 

desenvolvia-se na variedade dos próprios absurdos emergentes da proximidade 

encenadora (e por isso, aspirando ao sentido) dos elementos. Onde a palavra não chega 

ou onde é incapaz de revezar a imagem é que esta se explora. Se a palavra ainda se 

podia permutar com cada ícone no vazio dos absurdos entre ícones ou formas, ou seja, 

                                                 
299 Xana, “Palolo – magical mystery tour”, in catálogo da exposição: António Palolo. 1963-1995, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Novembro 1995 a 
Janeiro 1996, p.32. 
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na própria encenação que os relaciona, então a imagem preferia suspender-se na festa do 

espanto. Daí as pinturas serem apresentadas sem títulos, porque estes já seriam texto. 

Quando surge a palavra é letra ou apenas ícone (marca e não texto). A imagem encena-

se no não lugar da palavra no momento da irreversibilidade com o texto – diferencia-se 

assim de Álvaro Lapa que, como vimos, confrontava a imagem com o texto (mais do 

que com a letra). Assim, em Palolo, a apetência figurativa confronta-se com a ausência 

de títulos, portanto, de qualquer sugestão textual exterior à imagem. 

Nas anteriores exposições, apenas a pintura reproduzida na capa do catálogo da 

exposição da Galeria 111 se apresentava com título: «Jardim das Delícias». Era um 

falso tríptico, resultante desse esforço de impor ordem e simetria. O Jardim das Delícias 

surgia no interior de «pequenos ecrãs figurativos» em resolução gráfica e artificial 

(então dominantes na sua pintura), que lembravam pequenas maquetas de cenografias 

teatrais ou paisagens de brinquedo (que noutros casos surgiam com teor mais 

industrial). O Jardim das Delícias era apenas uma imagem de quadro (de paisagem) 

dentro do quadro. O título (ou o texto prévio) só parcial e conjunturalmente seria 

ajustável à imagem, uma relação desfeita em cada desvio cursivo do desenho que lhe 

impede a nomeação completa e, muito menos, integral. Uma paisagem como objecto 

gráfico, lembra os modelos reduzidos, pequenas paisagens encenadas em objectos com 

movimento lúdicos, que René Bertholo efectuava e exibia com regularidade desde 1967, 

e que apresentaria poucos meses depois (Julho de 1972) na Galeria 111. A redução da 

paisagem de Palolo derivava do sentido popular de feira, traduzida ou encenada em 

dimensão urbana e cosmopolita da cultura pop industrial.  

Também com os quadros de acumulação concebidas por René Bertholo nos anos de 

1960 é possível encontrar várias afinidades com esta fase da pintura de Palolo 

(produzida desde 1965). Contudo, René separava duas dimensões, uma subposta 

abstracta como divisão estrutural do quadro e uma instância de aglomeração figurativa 

sobre esta. Em Palolo estas dimensões confundiam-se e as linhas que subdividem têm 

imediata continuidade na concepção do aglomerado semi-figurativo. Em René, os 

elementos figurativos pareciam lançar-se sobre uma dimensão abstracta prévia. Em 

Palolo geravam-se ambas na mesma inscrição e conjugavam-se nos seus desvios. Daí 

que a objectualidade representativa da figuração fosse mais explícita em René Bertholo 

que em Palolo. Se em René ela adquiria autonomia sobre o plano onde se inscrevia, em 

                                                                                                                                               
300 Fernando Pernes, catálogo da exposição: Palolo expõe na Galeria Zen, Porto, 1971. 
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Palolo ela era variação momentânea e circunstancial da inscrição que a qualquer 

instante sofria nova divergência.  

Outras relações são possíveis com autores da Pop Art e da nova-figuração internacional, 

onde o grafismo era marcado pela síntese gráfica e onde o hard edge se articulava no 

interior de uma formulação figurativa, tais como o italiano Valerio Adami (n.1935) ou o 

britânico Patrick Caulfield. Adami definia espaços certos de cor com contornos 

precisos, numa estilização sintética de uma figuração que, desse modo, assumia a sua 

artificialidade e rigor gráfico. Temas quotidianos eram momentaneamente subvertidos 

numa estranheza silenciosa, nem sempre imediatamente apreendida, que se tornava a 

própria provocação narrativa da figuração. Um mundo sem modelação, graficamente 

frio e que distanciava a percepção, escondia um mistério ou absurdo que a invertia em 

atracção. A cor lisa dos fragmentos referenciais sintetizados funcionava como um ecrã 

distanciador sublinhando a dimensão desreferenciadora da pintura. Na pintura de 

Adami a linha negra do desenho era dura e espessa. Em Palolo era menos espessa e 

menos afirmativa, estando mais perto do desenho e da sua dimensão cursiva, 

explorando assim não a precisão de uma fixação do contorno, mas o percurso dos 

encontros e desvios mais finos e elegantes de temporalidades. Do mesmo modo, as 

ligações efectuadas por Adami efectuavam-se por fragmentação e recombinação 

desarticuladas das partes das figuras, acentuando a fragmentação da figura com outra 

brusquidão da sua interrupção. Em Palolo o processo era metamórfico e por desvio, 

ligando-se mais ao traçado temporalizado do grafismo. Também em Patrick Caulfield o 

contorno era mais duro, ao ponto de prescindir da separação da cor, em telas de 

dominantes cromáticos que atravessavam essas linhas de contorno e assim se 

reservavam da exclusiva definição da figuração: em Palolo não se verificava tanto nem 

o contorno duro (que melhor sentido terá em fase abstracta da década seguinte) nem o 

gosto pelo domínio monocromático. O que em Adami e em Caulfield era mais artificial 

e impessoal, uma pintura fria conivente das técnicas gráficas de reprodução mecânica, 

em Palolo mantinha um vitalismo orgânico e subjectivo, que se sustinha no referido 

fundo surreal com filiações em António Areal. 
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12.2. Abstracção 1: da cor como forma à «terceira cor» 

 

Embora na continuidade das últimas figurações, Palolo apresentava em 1973 nas 

Galerias 111 e Zen, quadros abstractos inseríveis na linha de uma nova abstracção. 

Faixas cromáticas ou bandas de cor pintadas com tintas acrílicas, que mantinham a 

ausência de gradação, adquiriam autonomia passando a decidir só por si a estruturação 

do quadro. O discurso visual centrava-se e reduzia-se ao ritmo acelerado da cor em 

bandas. Esta pintura de barras hard edge, com bandas puramente verticais, embora de 

diferentes cores e em disposição harmónica, explorava um jogo do plano e do volume, 

onde se mantinham explorações de simetria e desvio. Nesta pesquisa do ritmo óptico de 

cores separadas por arestas duras, a expansão rítmica articulava-se com a concentração 

provocada pelas simetrias. Este movimento contrário, entre a justaposição das cores, em 

expansão, e da simetria que a suspende, obriga a uma reflexão da cor como forma e 

espaço, portanto, da integralidade do quadro como forma e cor articuladas e cúmplices 

na constituição de um objecto de cor em superfície. As listas de cor assumem 

bidimensionalidade perturbando qualquer efeito ilusório da espacialidade da figuração, 

que se observa atraída para a superfície do quadro e retraída da referenciação. As listas 

de cor sublinham a figuração como figuras puras.  

Expandindo uma alegria popular em cores industriais, que se arreda do sentido do tosco 

ingénuo, a artificialidade cromática, lisa e sem modelação, apela a uma consciência da 

superfície, na linha da nova-abstracção norte americana dos anos 60 (Barnett Newman, 

Ellesworth Kelly, Morris Louis, Kenneth Noland ou Frank Stella). Porém, o que nestes 

se desenvolveu foi de dentro para fora, sendo a organização das listas de cor a 

determinar a forma da moldura, enquanto que em Palolo era no interior da moldura 

prévia que essa ordem mais se procurava. Em Palolo, o acerto da cor com a superfície 

não construía tanto a espacialidade, parecendo mais encená-la, como se a estivesse 

ainda a pesquisar, com maior rigor, no interior dos seus anteriores quadros figurativos. 

Daí que esta esquematizada alegria da cor de Palolo se apresentasse como uma espécie 

de «abstracção pop»301. Depois de procurar ajustar a forma à relação cromática da cor 

padronizada (na linha de Frank Stella), em que a cor determinava a forma, Palolo 

passaria para os padrões de cor, em que a cor procurava (outra) cor.  

                                                 
301 Fernando Pernes, “Carta de Lisboa e do Porto”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº12, Abril 1973, 

pp.61-63 (reed. In António Palolo. 1963-1995, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão, Novembro 1995 a Janeiro 1996, pp.38-40). 
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Entre 1975 e 1976, Palolo centrou-se nos efeitos mínimos dos contrastes de cor. No 

limite do estático animava-se o olhar. O contraste de cor pura era substituído por outros 

mais alternados e próximos, de bandas finas, mais atentos às variações luminosas e a 

afinidades cromáticas. Em vez de cada cor se afirmar por oposição com a cor justaposta 

em contraste, ela alia-se a esta na procura de movimentos mais subtis emitidos pela 

afectação mútua. Ao se centrar na relação luz-movimento, as duas cores em 

justaposição formulam uma síntese vibratória que estabiliza uma terceira cor virtual. As 

listas ou bandas de cor circunscrevem uma boa forma rectangular, um quadro dentro do 

quadro por ajustamento gestáltico, em cujo interior o plano vibra no esforço da síntese 

das bandas de diferentes cores alternadas, das quais resulta a dimensão perceptiva de 

uma terceira cor, ou seja, é essa vibração que significa o efeito da terceira cor. Palolo 

explorava efeitos de ilusão óptica relativos à Op Art, na aparência semelhantes a Bridget 

Riley (n.1931), mas para se concentrar numa fuga à perturbação retiniana (onde se 

sustinha a pintora britânica) que funcionava proporcionalmente ao encontro com a 

terceira cor cujo lugar de síntese perceptiva era pós-retiniana.  

As bandas finas estão entre a linha e a superfície (ou são ambas, consoante a 

organização perceptiva) formando um ou mais planos num espaço visual, pelo que o 

sentido da superfície absorve o ritmo. Não há efeito óptico em função de um movimento 

virtual, mas uma definição de superfície pela cor – essa terceira cor ou «cor 

escondida»302que não está lá, mas que resulta da ordenação justaposta (nem uma 

mistura de pigmentos nem uma síntese do olhar), no sentido em que a mistura efectiva a 

terceira cor na morte das duas primeiras. O que se verifica é que as duas cores estão lá 

em presença, e é da relação entre elas, do ritmo que entre elas se estabelece, que se 

vislumbra a terceira cor, dada assim na afectação mútua de cada uma das duas cores em 

presença, resultando não uma cor que é síntese das outras, mas algo que está entre elas, 

uma cor escondida numa dimensão meta-sensível. O efeito resultante é o de um falso 

monocromo, ou um monocromo virtual, resultante da presença efectiva de outras cores 

e na ausência da cor própria desse monocromo. É esta consciência de monocromo que 

melhor nos relaciona a pintura de Palolo com o seu fascínio por determinada música 

                                                 
302 A noção de «cor escondida» é anotada por João Miguel Fernandes Jorge, “Escuro e negro não são o 

mesmo conceito”, in catálogo da exposição: António Palolo. 1963-1995, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Novembro 1995 a Janeiro 1996, p.23. 
Contudo não explícita em que consiste. 
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experimental que explora o fenómeno sonoro enquanto duração e extensão temporal de 

sincretismos tímbricos, tais como John Cage, La Monte Young ou Morton Feldman303.  

Na segunda metade da década de 1970, Palolo desenvolveu estas pesquisas na procura 

de uma maior eficácia dos seus efeitos. As bandas cromáticas de listas finas, sem 

espessura suficiente para as autonomizar do processo de interferência por justaposição, 

ligavam-se a uma camada informe subposta que melhor as procurava fundir. Esta 

pesquisa só seria publicamente revelada na antologia da FCG, em 1992304, onde se 

apresentavam 14 desenhos de listas a preto-branco sobre papel onde a cor surgia rara e 

rarefeita, em breves e finas marcações de cores primárias solitárias, sobretudo vermelho, 

azul ou amarelo. Nestas pinturas, o travelling espacial da percepção da rede de bandas 

não fica refém da temporalidade contínua e sustém-se na unicidade de um olhar único. 

Na procura de ligar as bandas de cor, o informe juntava-se ao geométrico (articulação 

que teria maior continuidade nas pesquisas de Palolo nos anos 90, como veremos). O 

informe é resíduo subposto à superfície, à ordem que sobre ela se procura inscrever no 

próprio esforço de ligar a extensão da superfície, de fundir as bandas ao encontro de 

uma cor que não está presente, mas que se pode sugerir ao olhar a partir desse 

funcionamento das bandas em travelling espacial.  

Explorando variações nesta pesquisa, em 1980 Palolo experimentou fundos negros com 

linhas brancas, em que pesquisava tanto o informe do geométrico, como o geométrico 

como fragmento. No ano seguinte efectuava as primeiras transparências sobrepostas 

onde informe e geométrico se interferiam, pesquisa que iria praticamente interromper 

até ao início da década seguinte – sendo então retomado praticamente no mesmo ponto. 

 

Esta pesquisa de uma terceira cor que, como considerámos, arrasta o olhar para uma 

dimensão pós-retiniana, pode ajudar, em parte, a entender a preferência pela instalação 

por parte de Palolo nos últimos anos da década de 1970, numa orientação mais 

conceptual que quase o fazia suspender a pintura. Neste processo foi marcante a 

instalação na Galeria Quadrum em 1980, intitulada Mente (projecto de 1979), 

concebida com pigmentos de azul-cobalto, iluminação artificial (dois holofotes), dez 

                                                 
303 Esta relação com a música deveu-se bastante a uma proximidade de Palolo com os músicos Jorge 

Lima Barreto e Victor Ruas e as suas bandas Telectu e Anamar, para as quais concebeu várias capas de 
discos. 

304 Cf. catálogo da exposição: António Palolo, Lisboa: Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de 
Arte Moderna, Março 1992 (textos de Jorge Molder e Maria Helena de Freitas), ou ainda: António 

Palolo. 1963-1995, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo 
Perdigão, Novembro 1995 a Janeiro 1996 (nº catálogo: 48-51, 111-122). 
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fotografias e uma gravação de frequência de rádio. O catálogo era acompanhado com 

uma significativa frase de Hegel: «O absoluto pensamento abstracto da mente é a 

relativa manifestação concreta». O som que acompanhava a instalação era pura 

reverberação sem harmonia. A cor surgia enquanto pigmento na impossibilidade da sua 

pureza. A luz iluminava cor, no esforço de tornar real a sua pureza (sabendo que a cor 

pura só pode ser luz e não matéria). Diríamos que a cor pura real, enquanto 

impossibilidade, estava apenas sugerida como uma outra cor (conceptual), novamente 

uma terceira cor, pura enquanto puramente mental e interior ao sujeito perceptivo. 

Ao mesmo tempo havia uma espécie de repouso da cor e da luz – sem forma, sem 

figura e sem superfície ou suporte, o concreto oferecia a sua presença num lugar: o seu 

aqui e agora puro. O pigmento e a luz não forneciam qualquer imagem para além da 

sua presença. Não havia representação nem simulação. Esta encenação da presença pura 

dispunha-se à percepção como conceito. Cor e luz conjugavam-se como presença 

mútua. Em nova instalação na mesma Galeria Quadrum, Palolo apresentou uma só 

barra de ferro. Suspensa no espaço, ela era simultaneamente uma barra (com espessura 

real) e uma linha (sem espessura porque conceptual). 

 

 

12.3. Retorno à figuração: o corpo masculino como figura 

 

Nos primeiros anos da década de 1980, Palolo efectuava uma nova viragem, agora de 

regresso figurativo centrado no corpo humano masculino. Enquadrado nos efeitos da 

exposição Depois do Modernismo (Janeiro-Fevereiro 1983), ela revelava outra distância 

relativamente à produção do pintor nos anos de 1960 e perante a questão da nova-

figuração, sendo antes possível referir uma linha de transvanguarda na sua pintura, 

como ironia do artístico. Esta pintura não se enquadrava na neo-figuração que marcara 

os anos de 1960, depois de um domínio da abstracção nas décadas anteriores, mas de 

um regresso à pintura (na linha da Bad Painting americana, do neo-expressionismo 

alemão ou da transvanguardia italiana) após as explorações conceptuais e 

comportamentais das décadas de 1960 e 1970. A iconografia não surge por aglomeração 

e derivação, como na produção de Palolo nos anos de 1960, para antes se centrar no 

corpo masculino como fetiche. Estes corpos pintados não questionavam a representação 

do corpo, querendo antes saber como é que o corpo se tornava pictórico, questionando 

onde e como é que se fundia a mancha pictórica com o corpo representado.  
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Linhas e formas pictóricas resgatam o corpo para essa picturalidade. O corpo é um mero 

preenchimento compacto de uma cor dominante resultando numa espécie de mancha 

antropomórfica monocromática. Através da cor, ele é simultaneamente luz e matéria. O 

corpo surge num jogo com o duplo ou o simétrico, que funciona melhor na ausência da 

identidade, na concepção do corpo sem rosto e apenas como vulto pictórico. Por vezes 

foram pintadas espirais de luz envolvendo tais corpos pictóricos, como uma armadura 

estrutural de inacessibilidade desses corpos sem rosto. Elementos pictóricos de figuras 

abstracto-geométricas ou figurações de insinuação heráldica surgem como atributos de 

um código, integrando o corpo num pictórico ritual de signos. Em alguns casos o corpo 

desaparece ou é mero vestígio transfigurado nessa transmutação pictórica, envolvido e 

enredado até à sua desaparição com os significantes dessa picturalidade.  

«A pintura surge sobre a formação do corpo»305. Mas não é a pintura que vai ao 

encontro do corpo no esforço de uma representação, seja por acentuação ou por 

nivelamento, ocorrendo antes um puxar do corpo ao encontro da pintura, porque o 

mundo e o corpo não se dramatiza nem especula nesse tornar-se pintura, nem se 

verifica nenhuma agonia ou drama da pintura por ser mundo e corpo. O corpo surge 

enquanto transfiguração pictórica consumada: daí ele ser imediatamente corpo pintado e 

não representado. Sem nostalgia ou outra tensão com um referente, ele está livre no 

interior do espaço pictórico para uma especulação própria que nada deve à ligação 

referencial. Pode-se falar de enigma, mas de enigma pictórico, onde o corpo se 

transfigurou para um ritual imanentemente pictórico, onde se torna mancha ou contorno 

(e não sombra) e onde se pode relacionar com objectos e formas puras. A força deste 

enigma é que a palavra não o decifra, ficando excluído num ritual que se deseja apenas 

visual porque pictórico – «uma figuração que é, ela sim, uma acção da pintura»306. 

 

 

12.4. Abstracção 2 

 

Nos anos de 1990, Palolo retomou e deu continuidade às suas pesquisas abstractas dos 

anos 70, como que dando sequência a algumas experiências finais dessa fase anterior, 

centradas num jogo de véus de cor e de estrutura – e sempre centradas nas pesquisas das 

                                                 
305 João Miguel Fernandes Jorge, cat. CNC, 1983 (cit. catálogo da exposição: António Palolo, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Março 1992, p.44) 
306 Idem, Galeria do «Jornal de Notícias», Porto, Dezembro 1986 (reed. in Idem, António Palolo por João 
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bandas de cor. Por vezes a pesquisa articulava diferentes cores, embora já não as cores 

fortes e lisas da dimensão pop dos anos 60, mas texturada e suja, que deixava manifesto 

o esforço e a impossibilidade. Daí um não polimento das formas, que era uma recusa de 

lavagem da história e exercício desse esforço. A certeza perene, que estabilizava na sua 

auto-suficiência, atravessava-se de contingência temporal e insatisfação, numa «quase 

certeza sensível»307. Em pesquisas sobre papel de 1992 verificou-se um domínio de 

cinzas que atravessavam a cor, determinando o seu escurecimento ou aclaramento, 

como estudos de estruturas que mantinham simultaneamente a cor texturada do 

pictórico.   

Palolo explorava uma estruturação mínima de divisão da superfície do quadro, num 

rigor conceptual que era contrariado com a expressão informal da matéria cromática ou 

de movimentos indecisos de linhas e manchas. A figura gestáltica desaparecia sobre o 

domínio de uma ordem de ortogonais que seccionam a superfície em bandas rítmicas. 

Ordem e acaso relacionavam-se até à indiferença de ambas, não assumindo nem o 

domínio de uma sistematização nem a contingência dos acasos.  

«Uma geometria da luz define a cor»308 ou «uma geometria conjugada com uma plena 

vibração da cor»309, como diria o crítico e amigo do pintor, o poeta João Miguel 

Fernandes Jorge. Contudo, não uma geometria mental, mas antes física, que agia 

perante um corpo que está exterior – porque mantém-se no regime da construção de 

uma relação perceptiva. A dimensão espacial do tamanho da pintura projecta ambientes 

para o espaço exterior afectando o lugar do observador. As bandas entram em relação 

com camadas que lhe estão sobrepostas, como películas texturadas informes: «a de uma 

barreira criada no dimensionar da própria cor, que vai abrir-se para uma 

luminosidade»310 e para um jogo de transparências que vai indefinir o lugar de 

diferentes camadas sobre a superfície. Ordem e informe debatem entre si o lugar 

sincrético da superfície. O resultado era a indeterminação de qual a camada que definia 

o plano, na indistinção de qual é que está sobreposta e de qual é que está subposta. A 

                                                                                                                                               
Miguel Fernandes Jorge, Lisboa: Quetzal Editores, 1988, p.25) 

307 Idem, “Uma certeza quase sensível”, in catálogo da exposição: Palolo. 1992/93, Funchal: Galeria 
Porta 33, Dezembro 1994.  

308 «Luz que exerce um processo singular, que parte da identidade da cor, (…). De uma cor que se deixa 
ultrapassar pela luz que emite e que se sobreergue, (…)». Idem, in catálogo da exposição: António 

Palolo. Pintura 95, Lisboa: Galeria Valentim de Carvalho, s.d. (1995?)  
309 Idem, “Alguma Pintura e Desenho de 1975-76 de António Palolo”, in catálogo da exposição: António 

Palolo. 1975/1976 – Obras Inéditas, Lisboa: Galeria 111, s.d. [2005]. 
310 Idem, in catálogo da exposição: António Palolo. Pintura 95, Lisboa: Galeria Valentim de Carvalho, 

s.d. (1995?) 



 780

sobreposição era simultânea no privilégio sobre o domínio da superfície. Os limites 

exploravam-se nítidos e fixos, enquanto a superfície era informe; a fronteira era certa e 

determinada, enquanto a extensão interna era indecisa. O informe ligava a extensão, 

sustendo o ritmo num todo, como uma sobreposta camada em véu. Toda a tensão está 

não justaposta, mas sobreposta (à transparência, portanto sem domínio) entre uma 

dimensão racional e geométrica, e outra informe e orgânica. Palolo retomava assim, 

noutro plano de pesquisas, um dos aspectos que mais chamou a atenção da crítica de 

arte perante a sua obra dos anos 60 – e que o ligavam, por vias diferentes, e como já 

abordámos, a António Areal ou a Joaquim Bravo.  

Palolo faleceu pouco depois de uma exposição antológica na FCG, deixando então 

explícito um percurso em que foi abstracto, figurativo, abstracto, figurativo, e de novo 

abstracto, num percurso ritmado ciclicamente, que se revolvia sobre si mesmo até à 

indistinção da dicotomia que aparentemente a sustentava – espécie de tempo cíclico 

processual que temporalmente se devolvia ao mesmo, numa insistência que era acto de 

instigação. 
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13. Jorge Martins 

 

13.1. Informalismo atmosférico 

 

«(...) les couleurs sont la partie visible de l’iceberg lumière»  

( Jorge Martins; “L’œil voit/pense. Un entretien de Guy Weelen avec Jorge Martins”, 1983). 

 

No liceu, Jorge Martins foi aluno de Manuel Filipe – podendo adiantar-se uma afinidade 

prospectiva com o claro-escuro intenso da fase neo-realista deste. Foi aluno das Belas 

Artes de Lisboa entre 1957 e 1961. Entre 1958 e 1960 partilhou com José Escada um 

atelier na rua da Junqueira. Nesta fase de estudante desenvolveu abstracções de formas 

poligonais que avançavam e recuavam na superfície, impondo um ritmo e uma 

composição, por vezes com alusões paisagísticas, lembrando Poliakoff (1900-1969). A 

cor surgia como um puzzle ou manta de retalhos fornecido por essas formas poligonais 

(Ilha do sol da Madrugada, 1958). 

Em 1961 partia para Paris, estando envolvido com membros do KWY e, por isso, 

colaborando na revista do grupo (KWY, nº5, Dezembro 1959), numa afinidade sempre 

maior com José Escada. Por esta altura, na sua pintura a mancha diluía-se, 

desenvolvendo um informalismo impressivo feito de diluições das formas, sem 

contornos e numa vibração luminosa sem precisão. Mantendo a sugestão de paisagens 

explorava efeitos de concentração e convergência para um elemento central absorvente, 

onde a cor (e a luz) se misturava e diluía. A abstracção inicial concebia-se por um 

excesso de luminosidade cromática que indefinia as formas numa atmosfera global. A 

luz dominava previamente, impedindo a forma ou, ainda mais, a figuração. O gesto 

criativo procurava coincidir com uma acção da luz fazendo tudo fluir sem figuras 

contornadas. Esta fase era apresentada na Galeria do «Diário de Notícias» em 1962, 

com boa reacção da crítica mais especializada que falava de neo-impressionismo e 

«neo-paisagismo»311.  

Esta fase estava próxima dos guaches diluídos explorados por José Escada na mesma 

época e que este apresentara pela primeira vez na exposição do KWY na SNBA 

                                                 
311 O «neo-paisagismo» foi uma linha figurativa derivada da abstracção lírica, de evocação da paisagem, 

que Rui Mário Gonçalves observava em alguns pintores portugueses novos. A pintura de Jorge Martins 
era associada a Menez, a principal referência desta orientação. Cf. Rui Mário Gonçalves, “A terceira 
geração na II Exposição Gulbenkian”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº23, 7 Março, p.15; Idem, 
Crítica de pintura. Jorge Martins expõe”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº28, 11 Abril, pp.11, 13. 
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(Dezembro de 1960)312. José-Augusto França definiu esta pintura de José Escada como 

«simulação gráfica», afirmando que «o pintor precisava de saber onde é que a caligrafia 

acaba, e, escrevendo os seus desenhos, entendeu, no fim dela, o desejado nascimento 

das formas»313. Tratava-se de «um compromisso entre um grafismo e um “nuagisme”», 

como consideraria o próprio José Escada314. Nestes trabalhos, as tintas exploram as suas 

diluições, num denso vapor cromático que parece não deixar assentar a própria matéria 

na tela, criando uma organicidade própria de formas que as gradações luminosas da cor 

fazem e desfazem, numa oscilação gradativa de cambiantes. Um movimento lento de 

mancha é surpreendido, na sua acção meditativa, por um gesto que a deixa acontecer. A 

forma não é o que se faz propositadamente com o gesto, mas o que dele se revela. Em 

Escada a cor é fria e calma, embora luminosa, num domínio de azuis que se movem 

lentamente entre as cores imediatas do espectro cromático, pelo que os contrastes são 

continuidades cromáticas. Sem contornos certos, as formas são manchas informais, que 

não se recortam no fundo, nem a ele pertencem, para se fundirem como uma camada 

que domina a superfície como se sobre ela levitasse315. Para além dessa camada visível 

perde-se a própria noção de fundo, na improbabilidade dos limites. As formas 

espalham-se num movimento lento de arabesco diluído, que por vezes se procura fechar, 

anunciando os ulteriores desenvolvimentos da obra do pintor e confirmando que nos 

encontramos perante um momento charneira, peculiar mas necessário a uma futura 

pesquisa linear e luminosa de Escada. Jorge Martins manifestava uma inclinação maior 

para os efeitos atmosféricos, além de um contraste mais intenso e com maior irrupção 

de cores quentes e luminosas, compensando assim a menor atenção aos resultados 

gráficos e lineares. Enquanto em Escada a totalidade dominava aglutinando as pequenas 

oscilações, Jorge Martins deixava irromper cada momento. Estas diferenças anunciavam 

os desenvolvimentos de cada um dos artistas legitimando alguma diferença estrutural de 

interesses. Escada vai centrar-se nos contornos orgânicos que a diluição das tintas 

                                                 
312 Retomamos algumas reflexões que efectuamos noutra oportunidade e contexto. Cf. Fernando Paulo 

Rosa Dias, in catálogo da exposição: KWY. Paris 1958-1968, Lisboa: Centro cultural de Belém; Assírio 
& Alvim, Abril 2001, pp.457-462. 

313 José-Augusto França, “José Escada”, in catálogo da Exposição Grupo KWY, Lisboa, SNBA, 11-20 
Dezembro 1960. 

314 José Escada, entrevista com Alfredo Margarido; Rui Mário Gonçalves; “A Pop-art é uma visão 
episódica e sensacionalista do real — afirma José Escada”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº204, 
25 Agosto, pp.16-17 

315 Nesta fase, Escada apresentava afinidades com a obra do alemão Julius Bissier (1893-1965), que 
explorou a transparência levitante da mancha como meio intimista e místico. O pintor português 
mostrara directa admiração por Bissier, com um pequeno texto publicado no número 7 da revista KWY 
(Inverno 1960), na rubrica “Les Expositions K’on Woit Yci”, onde referia a «delicadeza e refinamento» 
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provoca ao escaparem ao gesto. Jorge Martins na luz, no que a alteração dos valores 

luminosos efectua na sua acção sobre a superfície.   

 

 

13.2. O teatro da luz: a luz no espaço – a dobra e o sulco 

 

«Espaço e luz são indissociáveis. O espaço-luz é o domínio do pintor»  

(Jorge Martins; “L’œil voit/pense. Un entretien de Guy Weelen avec Jorge Martins”, 1983). 

 

Em meados de 1965, Jorge Martins apresentava, na Galeria Divulgação, guaches 

efectuados em Paris entre 1964-1965. No texto do catálogo Fernando Pernes falava da 

sua passagem da paisagem da cor e da luz, «entendidas mais abstractamente» (referindo 

a fase anterior), transportando este interesse para a incorporação de objectos 

quotidianos, ou uma «procedência surrealista que o liga a um Escada ou a um René 

Bertholo»316. Nas suas obras desenvolvia-se algo entre os ossos gráficos de Escada (a 

que Escada chegara por volta de 1964) e os objectos gráficos dos quadros de 

acumulação de René Bertholo (dominantes entre 1963-1966). Em Jorge Martins a luz 

retirava-se da sua dimensão atmosférica e ajustava-se a uma precisão, por vezes quase 

analítica. O pintor passava a desenhar com apoio da luz. Se antes a luz estava fora do 

plano do quadro, levitando como vapor luminoso, agora ela procurava o quadro, 

preparando o gosto pela modelação da superfície deste. A noção de interior e de 

proximidade, com a luz e o modelado, passam a afectar as composições. Tal como na 

fase impressiva lembrávamos o exterior, agora imaginamos espaços interiores, de uma 

luz artificial na herança de Vermeer, mas que, em vez de espaço se centrava na 

superfície, numa proximidade com a criação de espaço nesta. Já não se tratava da 

atmosfera do sfumato, mas de uma transferência para o volume do claro-escuro. 

O aparecimento do rigor do desenho na pintura de meados dos anos 1960 ajustou-se a 

um surgimento da figuração que aí se determinava, procurando relacionar a definição 

física da luz com a sua fixação objectual. A figuração não só permitia fixar a luz, como 

ainda encená-la numa narrativa ou teatralidade da luz. A luz deixava a sua divagação 

atmosférica a transformava-se num brilho cintilante que requeria a objectualidade para a 

                                                                                                                                               
e «uma espécie de antologia de signos sagrados». 

316 [Nelson Di Maggio?], Exposições em síntese. Jorge Martins (Galeria Divulgação)”, in Jornal de 

Letras e Artes, Lisboa, nº193, 9 Junho 1965, p.5. 
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firmar a sua própria artificialidade. A luz não surgia para melhor dar a ver a figuração, 

mas era esta que surgia para melhor suster a luz. 

Na mesma época, entre 1964 e 1965, Jorge Martins efectuava esculturas em gesso, que 

destruiria pouco depois por falta de condições de espaço para as manter. Estas 

esculturas eram uma espécie de expositores ou prateleiras separados numa mesma peça 

por divisórias, em cujo interior pequenos objectos se colocavam. A disposição 

individualizava cada um deles e ao mesmo tempo determinava-lhes um espaço próprio 

de relação com a luz. Jorge Martins só retomaria a escultura na década de 1980, no 

corolário de um percurso em torno da luz na pintura, como modeladora de volumes e de 

espaços, que então se iniciaria. Estes expositores, que enjaulavam pequenos objectos 

mais ou menos referenciadores do quotidiano, permitiam circunscrever como numa 

estufa ou laboratório os efeitos da percepção da luz sobre eles, tendo sequentes 

implicações no desenvolvimento da pintura.  

Outro aspecto dominante foi a representação de objectos do quotidiano, a que se pode 

aferir alguma marcação da Pop Art internacional. Ao longo de 1965, pequenos 

elementos invadem a superfície do quadro, na linha de René Bertholo ou Jan Voss, mas 

que em Jorge Martins se revelava mais pictórico e menos gráfico. Em 28 Things (1966) 

observa-se uma disposição de elementos no interior de polígonos pintados, numa 

disposição de quadros dentro do quadro, lembrando Magritte. Em One scene, one Cut 

(1966) a disposição está no interior de subdivisões segundo uma esquema ortogonal que 

abre pequenos espaços e cenas.  

Nestas obras a composição estrutura-se segundo um espírito da «compulsão» e «solidão 

do coleccionador»317. A divisão da superfície como um expositor faz dispor objectos 

(que, na ausência generalizada de identificação, poderíamos chamar coisas) em vários 

compartimentos da pintura. Tal disposição decide a composição. Sob o rigor da 

arrumação do coleccionador que dispõe as coisas num laconismo multiplicado e em 

sequência espacial, movimenta-se uma estranha hesitação da mancha (relação que se 

iria inverter, com outro rigor da pintura a confinar a hesitação que lhe passaria a estar 

alheia). Não há memória nostálgica das coisas, visto que estas parecem querer surgir 

não como memórias afectivas do sujeito que as escolhe (o coleccionador), mas como 

                                                 
317 Cf. Raquel Henriques da Silva, in catálogo da exposição: Simulacros / Uma Antologia; Simulacra / An 

Antology. Jorge Martins, Lisboa: Centro Cultural de Belém, 30 Junho a 22 Outubro 2006. A autora 
aproxima o espírito coleccionador de Jorge Martins a Walter Benjamin. Sobre o coleccionismo em 
Walter Benjamin, cf. Maria Filomena Molder, “A paixão de coleccionar em Walter Benjamin”, in 
Prelo, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, nº4, Julho-Setembro 1984, pp.58-68. 
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elementos ajustados às necessidades do pintor. Colocadas separadas e em sequência, as 

coisas são variações disponíveis para um mesmo acto de representação, para um mesmo 

poder mimético da pintura. Neste sentido, o coleccionador, porque ao isolar as coisas as 

torna solitárias do acto de representar, é o apropriador de uma sequência de actos de 

representação que preparam o desempenho do pintor – e no percurso de Jorge Martins 

estava já anunciado o ulterior exercício puro da representação a que chamaremos 

mimesis nua. Do inventário de objectos e corpos, Jorge Martins insistiria num 

inventário da luz. 

                                                      

A segunda metade da década de 1960 teria destacado desenvolvimento nas pesquisas 

pictóricas de Jorge Martins, que culminariam em vários prémios e menções honrosas318. 

Nesta fase, o pintor desenvolveu uma dimensão referencial e narrativa, sobretudo 

devido à presença de corpos humanos, com predomínio dos femininos. A pintura 

relacionava-se com a questão da luz enquanto dimensão cenográfica e textual, 

manifestadas nos títulos e nas representações. Luz, objectos e corpos conjugavam-se 

                                                 
318 Prémio de Aquisição na II Exposição de Arte Moderna do Funchal (1967), Menção honrosa na 

Exposição Móbil de Arte Moderna e do Prémio Soquil (1970), Menção do Prémio da Crítica (AICA) 
Prémio e de Aquisição da III Exposição de Arte Moderna de Luanda (1971). 

Jorge Martins, One Scene, One Cut, 
1966, óleo sobre tela, 116x89 cm,  
col. Núcleo de Arte Contemporânea, 
DRAC, Governo Regional da Madeira. 
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numa encenação simbólica, cuja presença procurava coincidir não tanto com uma pose 

para o observador, nem propriamente para uma acção narrativa, mas uma pose para uma 

iluminação. A teatralidade insinuada era em função de uma encenação para a luz. O 

desenho deixava um grafismo que, entre 1964 e 1965, se parecia imiscuir no esforço de 

acerto da mancha, para ser absorvida pela precisão da picturalidade. O desenho tornava-

se rigoroso para melhor fixação da luz – rigor simultâneo e ajustado do vinco e da 

gradação da luz.  

 

Uma das obras mais marcantes de Jorge Martins, que poderia por si só afirmar-se como 

um autêntico manifesto de toda a sua pesquisa até, pelo menos, aos anos de 1990, 

intitula-se Pli Contre Pli, pintura a óleo de 1967 (além de uma versão sem título do 

mesmo ano concebida num monocromatismo verde). Uma superfície branca, como se 

quisesse ainda ser tela, é atravessada pela ilusão pictórica de dobras, tal como as dobras 

dos panejamentos renascentistas e barrocos. Contudo, não correspondem a um objecto 

representado exterior à superfície e prévio à representação. São trompe l’œil de dobras 

da própria superfície e que surgem a partir desta. É nessa dobra que nasce a distinção do 

Jorge Martins, Pli Contre 

Pli, 1967, óleo sobre tela, 
162x130 cm 
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pictórico perante a realidade do plano. Mas em Pli contre Pli este poder de simulação 

sem origem referencial, não assume o virtuosismo de cópia de uma origem, mas o da 

capacidade de variar a superfície a partir e no interior desta. Daí esse aparato tanto de 

solidão como de plenitude da luz, sobretudo no modo como ela se dá na pintura (mais 

do que no desenho). Neste sentido, tal dobra instaura não o mistério do obscuro, mas o 

mistério da luz319 e da claridade. 

As dobras de Jorge Martins não são as barrocas propostas pela filosofia de Gilles 

Deleuze, que derivam e afirmam a extensão, mas as que fixam as pregas e 

enrugamentos da superfície, que as estabilizam – pregas mais análogas às dos primitivos 

pintores flamengos do século XV, do fascínio crédulo dessa epifania assente no poder 

modelador dos valores luminosos. Contudo, em Jorge Martins nunca há céu, pois toda a 

teatralidade da luz liga-se à terra, à experiência do sulco que necessita do plano e do 

topos. Não há uma luz atmosférica (aqui desviando-se de uma apetência dos primitivos 

flamengos) mas uma luz modeladora, que prefere consumar volumes e relevos que ela 

própria descobre.  

A pintura de Jorge Martins questionava até que ponto é que se pode ter luz sem ter 

mundo, o limite da visibilidade da luz. A figura é mínima, necessária ao aparecimento 

da luz e não feita sob a presença desta. É uma pintura que quer fazer aparecer a luz 

prescindindo do mundo, uma luz na pintura surgida da modelação pura, não imposta 

nem condicionada pelo real representado. O referente dá-se no sulco mínimo da dobra-

prega, fundando-se nesse processo, pelo que não tem existência prévia à pintura. As 

variações de luz são a mediação de uma ilusão perceptiva (de representação) que, 

apresentada sem destino, se apresenta ela própria como signo. A revelação do signo 

visual coincide com a da luz modeladora. A dobra pura não exibe o poder da 

representação mas de gestação do trompe l’œil.  

A gradação depurada da superfície da tela deixa meditar a própria acção modeladora da 

luz. Não é resultado de um gesto visível, mas de uma presença luminosa. O plano da 

superfície não é o suporte onde um gesto actua, mas uma superfície afectada por 

implicação gradativa; por isso, não chega a ser fundo, porque é cúmplice do próprio 

signo formal que só a partir dela se deduz. O signo formal não se faz sobre a superfície 

como figura gestáltica que se segrega de um plano de fundo, antes acontece e produz-se 

nela. Para o pintor não é a luz que está em função da forma, mas antes é a forma que 

                                                 
319 João Miguel Fernandes Jorge, catálogo da exposição “Jorge Martins”, in Abstract & Tartarugas, 

Lisboa: Relógio d’Água Editores, 1995, pp.11-13. 
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está em função da luz: «que toda a superfície do quadro seja um corolário da luz»320. O 

pintor não percorre nenhum espaço vazio para encontrar as formas nele situados, antes 

actua sem gesto explícito sobre uma superfície vazia: no princípio e no fim da pintura, 

esta mantinha-se como possibilidade e como limite. A visibilidade e explanação do 

vazio do fundo tornam explícita a ilusão dos efeitos de modelação luminosa nela 

actuantes.  

Jorge Martins dobra, sulca e fere a superfície mantendo a integralidade do suporte, 

porque tais marcas são modelações ilusórias efectuadas pelas variações de claro-escuro; 

ou seja, são meros brilhos e reverberações luminosas, gradações e rupturas de valores de 

claro-escuro. O jogo luminoso do claro-escuro é o gesto meditado e delicado (não 

anímico e expressionista) do pintor. A sombra não oculta, antes revela, porque faz 

significar o poder modelador da luz. 

Os sulcos não estão apenas na superfície. Emergem dela como sua alteração, como sua 

metamorfose luminosa. Tais signos-sulcos não flutuam na superfície, porque derivam 

da alteração desta e são dela imanência. Há como que um poder lacónico do trompe 

l’œil nesta ilusão da dobra e do sulco – tal como se o corte de Fontana surgissem em 

trompe l’œil, num corte tão mental como ilusório. Mas se em Fontana o corte pertence 

realmente ao plano (sendo irrevogável) e está aí como marca do gesto do pintor, em 

Jorge Martins é a alteração dos valores luminosos na superfície em extensão que induz 

um movimento aquém e além da distância original da superfície321, onde a dobra e o 

sulco se desvendam. Por isso, a marca torna-se parte (ilusória) do plano para deixar de 

pertencer ao gesto a que realmente pertenceu. O gesto nega-se no seu poder ilusório. A 

inscrição deixa de pertencer ao corpo que o inscreveu para se tornar parte do plano que 

sulca. Ela não revela mais o gesto desse corpo, para se tornar a afectação (ilusória) 

dessa superfície. Os valores luminosos depuram-se sobre a tela como depressões da 

mesma, num jogo de marcas na e sobre a tela, tornadas signos. A tela perfurava-se pela 

modelação numa espécie de ilusória marca de Fontana. 

 

A ilusão pura está em dar corpo pictórico à luz. Por isso é a própria luz que se ilude 

numa pintura em que a modelação deixa de actuar como simulação da referencia real, 

                                                 
320  Jorge Martins, notas não publicadas, cit. in Manuel Castro Caldas; in catálogo da exposição: Jorge 

Martins. Desenhos 1957-1987 Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junho 1988. 
321 Cf. José Gil, “O corpo da tela”, in catálogo da exposição: Jorge Martins, sobre corpos, Amarante: 

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 30 Maio a 28 Junho 1998 (reed. in Idem, «Sem título». 

Escritos sobre Arte e Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 
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para se tornar pura contrafacção da luz. A figuração não se procura como relação 

iconográfica (a um referente prévio), mas como constituição e operatividade pictórica. 

Não há figuração a referenciar o mundo, mas essa luz modeladora que reenvia para as 

possibilidades reais da visibilidade do relevo das coisas do mundo. Se a dobra tende a 

valorizar um momento de mudança na extensão de uma superfície enquanto ilusão de 

volume e corpo, como foi apanágio da pintura tradicional do barroco, em Jorge Martins 

a dobra era o centro, não eixo de mudança de variação ao longo da superfície, mas 

sobre e da superfície. Para a pintura de Jorge Martins, a principal questão não era a 

dobra ou sulco como poder referenciador de um mundo prévio (mimesis), mas a sua 

própria génese enquanto afectação da gradação da luz-cor na superfície. 

Neste poder gerador da dobra-sulco, revelada do processo de modelação da superfície, 

valoriza-se a superfície como elemento sustentador de um efeito luminoso, que assim 

ilude a modelação de uma luz própria, fora do âmbito da luz exterior que a ilumina a si 

(quadro-objecto), ao espaço e ao voyeur: «A luz vem de dentro, quer dizer, não é reflexo 

mas fosforescência, em perfeita consonância com as exigências de uma necessidade 

interna»322. A dobra-sulco instaura-se de dentro, do interior da superfície, e não da luz 

exterior actuando sobre esta. Esta autonomia do movimento e actuação da luz interna da 

pintura relativamente à luz ambiente que ilumina o quadro como objecto, afirma um dos 

aspectos em que a pintura mais se separa da escultura.  

 

 

                                                 
322 Idem, catálogo da exposição: Jorge Martins. Preto-Branco. Desenhos, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, Junho-Agosto 1983.  

Jorge Martins, Todo o Visível vem do Invisível…, 1973, óleo sobre tela, 100x185 cm 
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Na mesma linha exploratória de Pli contre Pli está a obra intitulada Todo o visível vem 

do invisível de 1973, pintura que integra a inscrição de um texto em alemão e se divide 

entre azul e vermelho, como uma bandeira em díptico ilusório. Toda a atenção reside 

numa mesma dobra que atravessa essa separação da cor. A separação de cores (e 

respectivo contraste) por justaposição perturba-se na ilusão da dobra, sendo esta a 

manifestar o maior poder de ilusão de uma clivagem na planura da superfície. Toda a 

tensão está entre a linha de separação das cores e a dobra que a atravessa 

ortogonalmente, como que disputando entre si esse poder de ilusão. Ao atravessar as 

duas zonas de cor, uma quente e outra fria, uma que avançaria e outra que recuaria, a 

dobra liga-as e sustém-nas no mesmo plano. A dobra faz de gancho perceptivo que 

impede a segregação por contraste das bandas de cor – pelo que é a dobra ilusória que 

vence o contraste real de cores. 

 

Os desenvolvimentos de Jorge Martins ao longo da segunda metade da década de 1960 

apresentavam-se na Galeria 111 em Novembro de 1970 e na Galeria Zen do Porto em 

Julho de 1972, ambos os catálogos com textos de apresentação do crítico francês 

Bernard Gassiot-Talabot, ou ainda de novo na Galeria 111, em Maio de 1974. No texto 

da primeira exposição, Gassiot-Talabot ligava Jorge Martins ao «jugoslavo» Drago 

(n.1943) e ao cineasta canadiano Michael Snow (n.1929) na «composição 

compartimentada para dar a representação múltipla dum tema»323.  

Relativamente à pintura apresentada na primeira exposição dominavam elementos 

lineares de pura silhueta que se confrontavam com elementos devidamente modelados 

em volumes ilusórios e de cores vivas. Com esta articulação explorava-se uma 

diferenciação de pertença ao plano (Coisas e loisas encaixotadas, 1969; Paisagem com 

árvores, 1969; Atrás…, 1969, Portrait de Famille à l’arbuste, 1969; Figura de popa, 

1970). Outras pinturas exploravam a repetição por variação (Harém Míope, 1969). A 

crítica observava um «impressionismo gélido» onde a «linguagem ingresca e fria do 

desenho» se relaciona com uma «luminosidade vibrante da cor»324. 

Foi na exposição de 1972 que se destacou aquela que se tornou uma das marcas da 

pintura de Jorge Martins desta época, espécie de corolário da segunda metade da década 

                                                 
323 Bernard Gassiot-Talabot, in catálogo da exposição: Jorge Martins, Lisboa: Galeria 111, Novembro 

1970. 
324 Fernando Pernes, “Arte. Galerias e pintores”, in Vida Mundial, Lisboa, nº1645, 18 Dezembro 1970, 
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de 1960, que ficou conhecida como pintura-puzzle. Com estas pinturas ironizava em 

duplo sentido (numa espécie de simultânea «representação dupla»325) com a ilusão 

mimética e a ideia de representação. A pintura simula um objecto (as peças de puzzle) 

que por sua vez montam outras cenografias ou mesmo narrativas, ou seja, a pintura 

ilude as peças de um puzzle que, por sua vez, iludem uma paisagem ou uma figura 

feminina. As paisagens são pintadas como naturezas-mortas, inanimadas numa 

objectualização em que a luz não é atmosférica, mas local, modelando a figura como 

objecto. A pintura, acto manual, simula objectos de produção industrial, de plástico e 

néon, e em tom de brinquedo, fornecendo um tom pop à produção de Jorge Martins. A 

pintura não chega directamente à representação da paisagem, mas através da 

representação de um outro momento mediador (o puzzle) que problematiza essa 

primeira representação absorvendo-a numa mimesis de segundo grau. Nas relações 

entre o corte brusco e a gradação da luz-cor, o artificio esquematiza-se e exibe-se. A 

ilusão da superfície actua nas peças do puzzle, colocadas na mediação entre a pintura e a 

figuração. Tais «”puzzles” narrativos», «na mesma inumanidade dos objectos de 

plásticos»326, eram manipulados ludicamente na composição plástica. O quotidiano era 

resgatado numa picturalidade que não a narrava mas a re-estruturava numa disposição 

que se tornava encenação da própria pintura, por exercício da luz-cor que lhe fornecia 

uma dimensão alegórica e enigmática. O sulco e a dobra exploram-se em estado puro, 

numa primeira instância animando a superfície e só depois, através dessa prévia 

modelação, se concebe a figuração num artifício de segundo grau. O primeiro grau da 

mimesis, em que a luz modela sem concepção referencial (mimesis nua), fornece ao 

segundo grau uma frieza de tom metafísico.  

Na pintura Contrast, de 1968 (apresentada em 1972 na Galeria 111), articulam-se 

dobras da superfície com peças de puzzle, num jogo entre concavidade e convexidade, 

como se o puzzle e a prega actuassem numa rivalidade de preponderância da afectação 

ilusória da superfície. Na obra Fessoir, de 1968-1969, articulam-se peças de puzzle e 

um corpo feminino, em que cada peça corresponde a um olhar, não compondo uma 

única imagem autónoma. Como um voyeur fragmentado e disperso, a pintura revela um 

esforço analítico e dissecador do exercício da luz actuando sobre a superfície. 

 

                                                                                                                                               
p.57-58.  

325 Rui Mário Gonçalves, “O Prémio Soquil - 1971”, in Colóquio Artes, Lisboa: FCG, nº4, Outubro, p.68. 
326 Bernard Gassiot-Talabot, in catálogo da exposição: Jorge Martins expõe na Galeria Zen, Porto: 
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Na exposição de 1972 (como ainda na de 1974) o corpo feminino nu apresentava-se 

como um centro temático e figurativo, em torno do qual tudo parecia circular e ordenar-

se, dos objectos ao espaço e à luz. Toda a encenação pictórica concretiza a pose do 

corpo feminino. Mantém-se a exploração das cores brilhantes na animação da 

modelação de volumes. Estas dão-se na encenação resoluta da variação de luz, já não 

difusa, mas ajustando-se a precisões lineares de ruptura ou de rigor dos processos 

gradativos. As cores industriais, cujo brilho é acentuado no contraste com envolventes 

mais escuras, como que simulam o néon. A frieza do desenho articula-se com a 

luminosidade vibrante da cor, na concepção de um «quotidiano descarnado» e 

«metafísico»327. A luz ilumina e encena, numa teatralidade que depende desse foco da 

luz representado como actor. As poses estão na figura, mas o sentido da encenação 

compositiva é ditado pela autoridade focal e modeladora da luz.  

Assim, entre 1972 e 1974 dominaram as representações de mulheres, intrometidas no 

jogo da luz como elementos disponíveis para serem iluminados e vistos, actuando com a 

sua pose na encenação e composição. O maior erotismo do corpo feminino humanizava 

as cenas em puro desejo de voyeur. O voyeur constitui-se na pintura pela luz que nesta 

se dá como possibilidade do aparecimento da figura erotizante, em pequenas encenações 

que nascem da disposição para a luz das figuras. A representação da luz que ilumina as 

coisas e da luz que ilumina as coisas ao representá-las são as matrizes dessa encenação. 

Se a mulher era o centro, a luz era o elemento que estendia a encenação da sua pose a 

toda a composição. O espaço cria-se dessa relação, como palco necessário. Daí que, em 

várias pinturas desta época, o espaço se disponha fazendo do observador o lugar da 

quarta parede, na lógica do teatro italiano, exemplo de obras como o políptico de 1973-

1974 intitulado Uma história da minha vida (4 telas) ou a tela de 1974 intitulada Lisbon 

revisited 1961/1974, pinturas que lembram, com os seus focos e espaços interiores, a 

série dos «quartos de dormir» que René Bertholo desenvolveria poucos anos depois, 

como atrás analisámos. Contudo, René Bertholo, centrava-se na intimidade e memória 

que se fechava sobre esse espaço como interior e na inacessibilidade da decifração ao 

observador dos elementos nele colocados, enquanto Jorge Martins preferia explorar a 

luz enquanto foco iluminador no resgate do observável.  

Este era o tom que atravessava as pinturas apresentadas na exposição de Maio de 1974, 

dominadas por focos de luz que surgiam como barras ou cones de cor, impondo uma 

                                                                                                                                               
Galeria Zen, Julho 1972. 

327 Ibidem. 



 793

articulação entre a composição pictórica e a encenação da figuração. Já não a luz do 

sulco virtual que resulta da gradação cromático-luminosa, mas a luz que se atravessa e 

ilumina no interior do quadro. Em várias obras a luz surgia como elemento e actor, 

focando objectos ou, sobretudo, mulheres – exemplo de títulos como: In hora mortis 

nostrae, 1973; Alegoria (Provavelmente à Espera de D. Sebastião), 1973; Jeune fille 

caressant un rayon de lumière, 1973; A luz organiza o espaço, 1972; Célibataire, 

rêvant, d’être mariée, et mise à nu, etc., etc., etc., 1971; Aimez-vous les collants verts?, 

1971; Femme prenant son pied, 1971. Noutras a luz surgia como puro foco que 

impunha linhas compositivas de separação tonal, tais como: Crepúsculo Interior, Raio 

de luz solidificada ou Homenagem ao cinema americano, todas de 1973. Por vezes, era 

a narrativa que se encenava, quase cinematográfica, exemplos de: Homenagem ao 

cinema americano ou Alegoria (Provavelmente à Espera de D. Sebastião), ambas de 

1973. Na pintura Rayons de lumière à tranvers une fenêtre, de 1974 surgem persianas e 

é atravessada por focos de luz que procuram elaborar uma composição geometrizante. 

Surgem também letras construindo frases que envolvem a imagem, como que a 

emoldurando (uma moldura conceitual de jogo magritteano), preparando explorações 

da fase americana que se seguiria. 
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13.3. Fase norte-americana: a luz sem objecto 

 

«Eu ocupo-me da luz e não dos objectos. O que me interessa 

na luz é dar forma ao que não tem forma. O objecto da pintura 

é invisível. E a luz é por excelência invisível»  

(Jorge Martins, 1979)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos anos de 1975 e 1976, Jorge Martins viveu em Nova Iorque desenvolvendo outra 

relação pictórica da luz em função da sua aparição pura, sem superfície nem objecto. Se 

antes a dobra resultava do esforço de uma luz modeladora e sulcadora, nas explorações 

em pinturas efectuadas entre 1974-1976 passava a dominar uma luz sem superfícies de 

objectos para modelar, uma luz que abria um espaço sem conceber volumes. A pintura 

Jorge Martins, Corner, 1986, 
óleo sobre tela, 196x97 cm 
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passava da atenção à modelação da luz para se centrar na sua cintilação, mera 

luminescência da breve aparição de si própria sem estabilizar em coisas que ela própria 

representasse. Se Pli Contre Pli foi a obra de tese da pesquisa anterior (e também para a 

produção da década de 80), para esta seria certamente Corner de 1976, pintura em tinta 

serigráfica sobre tela. Esta reduz-se ao limite mínimo de uma aresta, uma fresta que 

deixa passar uma luz com foco ausente sobre uma superfície negra. Se a superfície é 

negra, portanto sem luz, sem espaço e sem figuras, a luz que espreita por detrás de uma 

aresta, definindo-a, anuncia a génese de um espaço e de uma figuração. A pintura resta-

se nessa aresta, no momento brusco de entrada da luz e na gradação limiar do seu 

esforço de vencer o negro. Esta pintura, tal como várias desta fase americana, estaria 

mais próximas das pesquisas a desenho; como se os trabalhos a grafite sobre papel, que 

adiante analisaremos, fossem aqui passados para óleo sobre tela e simplificados. O óleo 

When the atom is exposed to light, de 1977, seria outra obra de referência para esta fase, 

tanto pelo título sugestivo como pelo texto que a rodeia em 5 frisos de diferentes 

explorações da luz, como teses aforísticas à disposição operativa do autor-pintor.  

Estas pinturas eram dominadas pelo efeito de instantaneidade da luz e da sua aparição 

imponderável. Sem tempo para modelar, elas eram puro reflexo da sua própria aparição. 

Se o sulco ou dobra era modelação da luz que estabilizava o relevo que iludia, agora já 

não havia modelação nem estabilidade, mas puro reflexo da aparição da luz. A 

penumbra domina, em cinzentos e azuis, como contexto necessário dessa aparição. Em 

várias obras desenvolvidas nesta fase, a luz anima-se em repentinas incandescências que 

compõem uma visual polifonia de reflexos. Esta luz, que não se suspende e não instala 

um tempo das coisas representadas, nada definindo com densidade corporal. A luz reluz 

como uma mera luz de néon, numa picturalidade lumínica (e não de poder de uma 

iluminação modeladora) suspensa de qualquer superfície ou matéria que a sustente, pelo 

que, não por acaso, esta foi adequadamente uma fase americana do pintor328.  

                                                 
328 Pensamos na luz das cidades americanas, tal como falava Jean Baudrillard sobretudo sobre Las Vegas: 

êxito da aparência de uma cidade que perdeu a sua consistência física, sendo mera imagem de cidade 
sem profundidade e sustentada na proliferação dos placares luminosos, que finge ser cidade ao mesmo 
tempo que seduz como qualquer imagem publicitária em relação a um produto. Las Vegas seria assim 
um «simulacro» de «cidade», sem história nem território. Como um mero cenário de cidade ela surge 
repentinamente do deserto ao ritmo do acender dos placares publicitários que a animam e suportam. 
Baudrillard avalia Las Vegas como esse simulacro de cidade, seduzindo e fascinando com um efeito 
narcótico (de transe) sobre um corpo perceptivo, como um excesso de signos de cidade que esconde o 
seu próprio deserto cultural: ela tem localização (embora sem limites) e requer uma passagem do corpo 
(perceptivo e «embriagado») do sujeito. Cf. Jean Baudrillard, Amérique, Paris: Éditions Grasset et 
Fasquelle, 1986; Idem, Simulacros e Simulação, Lisboa: Relógio d’Água, 1991. Sobre esta questão ver 
ainda: Neil Leach, La an-estética de la arquitectua, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. 
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Contudo, esta fase deixava explícita a impossibilidade de representar a luz enquanto 

foco. A luz pura que ilumina o mundo não determina nada como iluminado. A luz não 

precisa da extensão do mundo (a res extensa cartesiana) para ser, mas precisa desta para 

acontecer como iluminação. É a superfície, enquanto extensão de plano, o palco 

privilegiado de acção da luz, onde o foco inscreve a visibilidade do mundo. Ao procurar 

a luz como reflexo repentino, Jorge Martins quer estar próximo da luz pura enquanto 

foco, enquanto origem da iluminação. Mas, no seu próprio aparecimento no visível, a 

luz surgia e revelava-se já extensão e derivação.  

 

Marcante na fase americana, embora surgindo nos tempos imediatamente anteriores e 

posteriores, foi a inclusão de texto na imagem. Surgindo como um «corpo estranho»329, 

o texto era complementaridade da figuração, impondo uma inacessibilidade à imagem e 

vice-versa. Não se trata de irredutibilidade mútua, tal como observámos em Álvaro 

Lapa, nem a contradição ou paradoxo de diferentes enunciados, mas uma espécie de 

complementação, uma contiguidade em que cada enunciado manifesta os seus limites 

na ultrapassagem ou acréscimo que o outro lhe efectua. Nos limites, podemos 

considerar que o texto é imagem, tal como a imagem é texto330, mas numa mediação 

entre um e outro, numa zona de intersecção, para além da qual cada um dos enunciados 

se estende. Se nessa zona de intersecção texto e imagem se apelam e invadem 

mutuamente, então cada um delas ecoa para uma zona de exclusividade perceptiva; 

diríamos mesmo, uma zona em que a imagem se lê por si própria e outra em que o texto 

se vê por si próprio. 

A proximidade da palavra com a imagem permitiu tanto ampliar uma conotação ou 

mesmo especulação, como se o título se quisesse integrar no interior do quadro com 

uma sentença aforística, como também uma denotação, em que o texto indica como uma 

legendagem ou nomenclatura determinados exercícios sobre a luz. Um quadro sem 

título de 1975 (ou em proximidade La lumiére et les choses do ano seguinte) é dos 

melhores exemplos. Nele dispõem-se estudos sobre a luz, como um dicionário ou 

                                                 
329 João Lima Pinharanda, “O manual do bom observador ou «le voyeur parfait» uma ficção/uma 

fixação”, in catalogo da exposição: Fronteira da Ilusão. Jorge Martins. Pintura, Rio de Janeiro: Museu 
Nacional de Belas-Artes, 30 Setembro a 2 Novembro 2003; São Paulo: Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, 13 Novembro 2003 a 4 Janeiro 2004; Brasília: Galeria da Caixa Econónica Federal, 20 Janeiro a 
22 Fevereiro 2004.  

330 Cf. Ibidem. «O texto é para ver e para ler» - tem um duplo valor, visual e textual, a ideia e a sensação 
da pintura acrescenta (não se ilustra) com a ideia e a sensação da escrita». Idem, “Nota prévia a uma 
exposição no presente”, in catálogo da exposição: Jorge Martins/Anos Luz. Pintura 67-79, Leiria: 
Edifício Banco de Portugal, 27 Outubro a 30 Novembro 2001. 



 797

cartilha para disposição do pintor e do observador. Assim, «light outside», refere um 

rasgão luminoso linear que surge detrás de uma cavidade em trompe l’œil, «light 

incidence» refere a dobra ou prega, «light opening» refere as estrias ou vincos de planos 

interrompidos entre a luz e a não-luz, e «light souvenirs» ou «light without support» 

referem a luz residual e sem corpo. 

 

Retomando o espírito da dobra e do sulco, a fase seguinte (que marcaria a década de 

1980) iria explorar esse poder de iluminar enquanto modelação e fundação de formas 

numa superfície. A sua origem não se manifesta enquanto luz pura (que depois ilumina), 

mas enquanto iluminadora pura (portanto, que surge ao iluminar), resultando numa luz 

simultaneamente encostada à superfície do quadro e ao corpo que representa, fazendo 

do acto de representação coincidir com o de modelação. É aí que vai encontrar o poder 

de simulação da pintura através das variações de luz cor ao longo da extensão da 

superfície. A precisão e estabilidade da luz que se seguiria acertavam o iluminado como 

nostalgia da luz pura (foco e origem), universal e auto-suficiente. 

 

 

13.4. O desenho da luz 

 

«Dessin c’est oublier la couleur» 

(Jorge Martins, in cadernos de Abril-Agosto 1981) 

 

Se nos anos de 1950 e 1960 os desenhos sobre papel de Jorge Martins exploraram a 

linha e a mancha como gesto e acaso, na década seguinte331 centraram-se numa 

exploração da relação luminosa entre o preto e o branco, num jogo entre o papel branco 

e o negro do grafite, uma repetição e variação de estratégias de depuração das 

experiências dos valores luminosos como provocadores de afectações de espaço na 

superfície originalmente plana e neutra do suporte. O preto e o branco apresentam-se 

como valores absolutos extremados, cuja mediação dialogante se explora como 

depurada origem da imagem, entre rupturas, interpenetrações, contiguidades, gradações, 

ou outras: são dois extremos invisíveis de uma polaridade entre os dos quais o visível se 

torna possível. Nesse diálogo nascem as formas e o espaço em estado puro. A 

modelação não tem função ou destino, para além da sua suave ou vincada passagem 
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entre o preto e o branco, provocando leves e aveludados espaços sem objectos, 

abstractos e sensíveis.  

O que se move na superfície não é a forma mas a luz enquanto gama de valores 

luminosos – é esta que se «desenha» enquanto extensão no plano não meramente linear. 

O gesto de inscrição, quando manifesto, incorpora-se nesse esforço interno à superfície. 

Não se verifica uma separação ou recorte da superfície, como explorava José Escada ao 

longo da segunda metade dos anos 60, mas o seu preenchimento modelador. Mais do 

que formas, verifica-se um jogo de caracterização da superfície pela luz, uma texturação 

luminosa da superfície. Nos seus desenhos Jorge Martins produzia um vasto inventário 

de luzes como obsessão espacial que era também um inventário de espaços como 

obsessão de luz. Este inventário, autónomo em cada enquadramento de superfície onde 

se explora como único, deixava um rasto de possibilidades operativas que se estendia à 

pintura (e à cor).  

Nos desenhos, mais do que na pintura, Jorge Martins evitou a figuração e a 

narratividade, restringindo-se a uma pesquisa pré-figurativa, onde a luz se despia de 

referências na sua passagem pela superfície. Cada desenho parece compor-se como uma 

encenação sem cena (ao contrário da sua pintura dos anos 60 e 70, pelo que a 

insistência no desenho nesta fase indicava um ponto exploratório de viragem, mais 

debruçado sobre os valores luminosos), que se poderia ler de várias maneiras, segundo a 

posição da imagem perante a observação com oscilações e inversões do côncavo e do 

convexo, do sobreposto e do subposto, do que avança e do que recua. Jorge Martins não 

apresentava figuras que apelassem à representação e à referenciação, para antes, através 

da modelação luminosa da superfície, aplicar uma das mais fortes técnicas visuais de 

sucesso da mimesis. Não há figura, mas há ilusão mimética, efectuada por uma luz sem 

objecto, obrigada assim a actuar sobre a superfície, como causa e consequência dos seus 

relevos. O relevo torna-se signo e figura sem referência concreta: neste limite é uma 

espécie de objecto pictórico puro.  

O desenho sublinha a interacção onde o suporte se torna luz (valor de iluminado). O 

jogo entre a figura e o fundo decide-se entre o branco e o negro (valores limites de 

claro-escuro), podendo o fundo ou a forma inscrever-se como um ou como outro. Nos 

desenhos carrega-se o branco com o seu oposto, o negro. Esta dicotomia inscreve os 

signos da luz. Nascendo dessa dicotomia, a luz como o que sobrevive a esse 

                                                                                                                                               
331 Cf. catálogo da exposição: Jorge Martins. Preto-Branco. Desenhos, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, Junho-Agosto 1983. 
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preenchimento do negro: «As texturas, a consistência do papel, são tratados como 

catalizadores, cativam a luz pela sua própria negação. O papel só se descobre luminoso, 

só se revela, após a operação do desenho, do entalhe da grafite»332. Por sua vez, essa luz 

que é o branco sobrevivente, transforma o negro dominante na sombra, na negação da 

luz. Realizar a figura seria um processo de extensão da superfície no interior da qual o 

claro-escuro se inscrevia. Quanto mais o negro se acentua mais o branco se ilumina, 

momento em que este deixa de ser relativo ao papel de suporte do desenho e passa a ser 

parte do desenho333 – e só então surge a dobra ou o sulco. A linha só se salienta ao agir 

como ruptura que abre uma brusca separação entre o branco e o negro na superfície 

tornando-se vinco no jogo de dobras e sulcos, como se fosse uma radicalização da 

dobra, uma linha de luz de ruptura brusca como na pintura Corner (1976).  

O vazio é explorado, salientando a mínima modelação luminosa, tornando forma ou 

figura qualquer afectação do espaço plano da superfície. Concavidades e convexidades, 

gradativas ou em bruscas arestas, são marcas elementares sobre a superfície: só existe a 

superfície e a luz; e é do contacto e perturbação das duas que as formas se revelam. As 

formas não são o que se coloca sobre a superfície, mas o que nela se ilumina, 

pressupondo ao olhar uma íntima relação entre plano e luz. A forma surge sem lá ter 

sido posta, não perturbando o vazio elementar do plano de superfície. Não existem 

propriamente figuras claramente segregadas sobre fundos, mas variações luminosas 

sobre a superfície que criam as formas como afectação dessa superfície, tornando 

inseparáveis a superfície da forma e estas da luz., ou mesmo como metamorfose 

(luminosa) da superfície de suporte. A luz não está no espaço nem cria atmosferas, mas 

concebe formas de espaços em relevos. Não há um espaço onde as modelações se 

efectuam, mas apenas o espaço que elas criam. Surgem como modelações, sem escala e 

sem horizontes espaciais para além dos que se estabelecem entre a iluminação e a 

superfície. Sem este colóquio da luz só existiria o silêncio da superfície. 

 

                                                 
332 Maria Filomena Molder, Jorge Martins, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984, p.36. 
333 «Mas não é preciso cobrir o papel de negro ou de cinzento, para fazer desaparecer o suporte. Pode-se 

apenas deixá-lo branco, mas integrando-o num outro espaço em que o branco se torna luz». José Gil, 
“A visão e as sombras”, in catálogo da exposição: Jorge Martins, desenhos 1957/1987, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Junho 1988 (reed. in Idem, «Sem título». Escritos sobre Arte e 

Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005). 
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13.5. Anos 80: a luz como geradora de espaço – a «mimesis nua» 

 

«Bem, a luz é uma ficção em pintura, ela não tem nunca a ver 

com a luz enquanto puro fenómeno físico, mas é o resultado de 

uma relação de pontes entre as cores e as intensidades…»  

(Jorge Martins in Público Magazine, Lisboa, 24 Julho 1994) 

 

Como vimos, a obsessão pela precisão do poder modelador da divagação da luz na 

superfície provocara uma forte atenção ao desenho sobre papel, numa quase total 

interrupção da pintura sobre tela. Esta surgiria depois, primeiro paralela e depois 

dominantemente, enriquecida pela depuração conquistada que concentrara toda a 

pesquisa numa encenação da luz com o plano. Como diria o pintor, tratava-se de 

«justificar a presença da luz por uma encenação figurativa do espaço»334. 

Os anos de 1982 e 1983 foram dominados pela exploração de retalhos de luz-cor, 

simulando colagens de tiras de cor sobre a tela. A luz centrava-se na cor, criando 

relevos sem mimesis através de variações luminosas da cor que, não chegando a 

modelar porque não tinham corpos que as sustentasse mas apenas as superfícies em 

retalho, se explorava como desvio da lisura da cor na superfície. 

Na mesma retoma e desenvolvimento da exploração da luz como dobra e vinco, Jorge 

Martins insistiu também em tiras rectilíneas que lembravam estrias de persianas ou 

gelosias. Eram estruturalmente análogas às faixas da hard edge, mas enquanto estas se 

efectuavam pela diferença da cor em si, lisa e pura, em Jorge Martins ela surgia no 

plano monocromático por afectação da luz que nela sulcava e dobrava a diferença. Se na 

hard edge a diferença da cor não diferenciava lugares em profundidade na superfície, 

nas modelações de Jorge Martins explorava-se essa diferença, essa alteridade desse 

lugar em cada sulco inscrito pelas gradações e diferenças de valor luminoso.  

Em 1983, com o regresso de Jorge Martins a Portugal, após as estadias em Nova Iorque 

(1975-1976) e Paris (1976-1983), a sua pintura iria acentuar a essencialidade das formas 

elaboradas pela modelação da luz-cor sobre um fundo neutro que deixava visível o 

campo da tela e salientava, na solidão, o recorte da forma modelada. A pintura retomava 

com vigor o poder modelador, consagrando o poder do sulco e da dobra, porém, 

evitando a sobreposição e insistindo na modelação. Abandonando anteriores encenações 

passava a centrar-se no poder instalador de formas através dessa modelação. Na 

                                                 
334 Jorge Martins; “L’œil voit/pense. Un entretien de Guy Weelen avec Jorge Martins”, in Colóquio Artes, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, nº59, Dezembro 1983, p.18. 
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concisão do polimento modelador do claro-escuro, desenvolvia uma espacialidade sem 

atmosfera, um espaço como vácuo e uma figuração sem referenciação nem conteúdos 

literários. O espaço era absorvido pelos volumes que a modelação inscrevia na 

superfície, porque era a própria acção modeladora que criava espaço, colando-a logo à 

sua marcação que, nessa absorção do espaço, se denunciava como poder de ilusão. As 

formas volumétricas paralisavam-se não por densidade de uma gravidade espacial, mas 

na própria ausência absoluta desta. Elas sugeriam uma dimensão escultórica através da 

concentração modeladora essencializada (que adiante, como veremos, o pintor 

experimentaria transformar em peças escultóricas). 

Passava a dominar a concepção de formas volumétricas, objectos de sugestão 

escultórica que resultavam dos referidos poderes de sulco e dobra da luz-cor. Nada 

representando referencialmente, alinhavam-se na dominante não referencial a que se 

assistia na produção de Jorge Martins desde os últimos anos da década anterior. Mas, se 

esta tendência abstracta emergira da fase americana, devido à imaterialidade e 

irrompimento da luz, agora ela manifestava-se na concepção de volumes densos na 

virtualidade representativa da pintura. Os objectos representados são austeros acidentes 

da luz no plano e não têm existência fora dessa relação. Não há uma ordem formal que 

preceda a luz, nem a luz surge em coincidência com os objectos representados, antes é 

ela quem precede o espaço e as formas, apresentando-se como uma espécie de demiurgo 

que elabora tais objectos porque contém a possibilidade prévia de as conceber. A luz é a 

estrutura arquétipa daqueles objectos e, antes da presença dos mesmos, domina a 

exclusiva possibilidade de os conceber. A luz gera os objectos ao revelá-los e não os 

deixa existir (visíveis) sem a sua acção: «A luz que permite a percepção das imagens é o 

próprio objecto de representação. Constrói-se assim um reenvio especular que a 

linguagem visual permite: aquilo que se representa é aquilo que possibilita o próprio 

acto de representação – de um espelho metafórico se trata»335. O pintor torna-se o 

austero encenador de tais possibilidades. O poder gerador das formas retira a sua 

dependência de qualquer referente prévio, como se o pintor se quisesse colocar 

salvaguardando a própria pintura por oposição à estratégia ready made duchampiano 

relativamente a um quotidiano transposto para o artístico. Em vez do «já feito» (ready 

made) de Duchamp, Jorge Martins concebia o «nunca feito» (never made) gerado pela 

                                                 
335 Lima Pinharanda, “Nota prévia a uma exposição no presente”, in catálogo da exposição: Jorge 

Martins/Anos Luz. Pintura 67-79, Leiria: Edifício Banco de Portugal, 27 Outubro a 30 Novembro 2001 
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pintura. Se Duchamp desfuncionalizava a função e anestesiava a estética, Jorge Martins 

fazia surgir o objecto sem função, como pura dimensão estética.  

Cada figura surge como um signo isolado que concentra a relação das variações 

luminosas com a superfície, salientando a neutralidade do fundo como espaço não 

afectado pela luz e, portanto, sem signo. O isolamento provocado pela distância entre 

cada figura, evitando o seu agrupamento perceptivo, estabelece a plena autonomia de 

cada uma delas, propondo um lento ritmo compositivo feito dessa interposição distante 

que se suspende em cada figura como centro da imagem. Jorge Martins fazia o olhar 

concentrar-se em cada um desses signos feitos de afectação da lisura do plano. O pintor 

levava aos limites o esforço da luz como definidor ilusório de superfícies, espécie de 

corolário do género natureza-morta, colocada nos seus limites, em que já não tem 

mundo referenciado, mas também não é ainda abstracção (o que só se podia fazer após o 

próprio processo histórico da abstracção).  

Jorge Martins como que pesquisava a força arquétipa e genética do sulco. Mas o 

resultado desta pesquisa de evidências faz supor a própria dimensão de representação 

em que funcionam, colocando o paroxismo dessa evidência arquétipa em coincidência 

com o da sua ilusão. Assim, e segundo expressão do pintor: «A forma deve aderir ao 

conceito»336. A luz não cria espaço nem tempo concretos, mas fixa morfologias 

arquétipas através de dobras luminosas da superfície, como possibilidades precárias de 

evidências. A luz neutraliza o gesto e racionaliza a forma como possibilidade 

(experimental e contingente) de um arquétipo ideal. Ou seja, a luz e a cor funcionam 

como operadores orgânicos na concepção de arquétipos formais que remetem para uma 

abstracção conceitual que depura essa origem luminoso-cromática. Antes da relação 

genética da luz, em que o relevo se inscreve, o plano da tela surge apenas como 

ausência do visível. 

A pintura não evoca nem invoca. Sem imaginário nela constituída nem preenchida de 

memória, abandona as figuras na solidão de uma espera, anulando a possibilidade de 

que um referente qualquer (que devia ser origem e preceder as figuras) surja aposteriori 

para as justificar. Se a pintura de Jorge Martins dos anos 60 e parte de 70 ainda era 

marcada pelo mimetismo de referentes reconhecíveis que lhe estavam prévios, agora a 

mimesis esvaziava-se na própria saturação do poder de a realizar. A mimesis está como 

que vazia ao ponto de não aceitar a própria ideia de cópia, sendo apenas um poder de 

                                                 
336 Jorge Martins, cit. in: Fernando Gil, catálogo da exposição: Jorge Martins. Preto-Branco. Desenhos, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junho-Agosto 1983. 
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execução que já nada representa porque está órfã de modelo referencial. Todo o poder 

mimético e ilusório da pintura está lá, mas sem pagar dívidas ao real referenciável. Ela é 

um poder gerador abandonado na ausência de um referente que já não lhe pré-existe e 

que ainda não chegou, uma derradeira parábola do poder de simulação ao ponto de 

prescindir do real.  

A pintura denuncia-se no seio da própria afirmação das suas possibilidades 

ilusionísticas. O que denuncia a ilusão não é exibição da processualidade do gesto ou da 

matéria, mas a estruturalidade da linguagem pictórica colocada na relação entre a 

emergência depurada da ilusão da modelação da superfície ou entre condições 

diferentes da mimesis. Não é o mundo referenciado (aqui esvaziado) que se torna 

pintura através de uma afirmação do significante e matéria pictórica, mas a pura 

manifestação do poder ilusório da pintura e da sua capacidade de ficcionar outro. Não 

há materialidade da cor-pigmento, porque esta quer ser matéria mínima do visível 

enquanto situação e variação luminosa (embora no grafite do desenho, atrás analisado, 

Jorge Martins explorasse mais resíduos da materialidade física da superfície na sua 

relação com o material). A modelação não atravessa a superfície para se centrar numa 

figura. Se em Pli contre Pli a estratégia da modelação podia ser infinita e para além do 

campo visual enquadrado, agora ela determina a finitude da figura, dando-lhe sentido 

arquetípico. Os corpos não apresentam atmosfera porque toda a luz é sugada nessa sua 

fixação corporal. A luz não se estende na superfície nas ganas de a modelar, para se 

suspender numa figura através da qual exibe a exclusividade do seu poder de 

modelação. 

A modelação estava emancipada de referenciar o mundo, mantendo contudo o poder 

dessa designação, como se a pintura tivesse atravessado a contrafacção de todas as 

matérias e objectos, e agora se exibisse triunfalmente criando objectos sem origem 

referencial, sendo mera produção das suas capacidades. Ela exibe esse poder ilusório e 

cenográfico do estuque no teatro e ópera do barroco de que falava Jean Baudrillard337 e, 

como tal, denuncia-se como ilusão no espectáculo do seu poder. Mas se no barroco a 

ilusão denunciava-se para manter a integralidade de uma origem referencial natural, 

necessária à comparação que a cópia precisa ter perante o real para se exibir no estatuto 

de ilusório, na pintura de Jorge Martins a denuncia já não pretendia ser salvaguarda da 

origem referencial, mas da origem da pintura. Mas também não se trata da ordem do 

                                                 
337 Cf. Jean Baudrillard, “O anjo do estuque”, in A Troca simbólica e a morte I, Lisboa: Edições 70, 1996, 

pp.85-89. 
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simulacro ou do hiper-real (mais real que o real, ainda segundo Jean Baudrillard), mas 

da cópia sem modelo porque se modela a si própria, um trompe l’œil puro e não 

narrativo nem representativo, ou um engano do olho que se dá antes e prescindindo de 

qualquer referenciação. Isto porque, nesta mimesis nua
338, a referencia não só não existe 

previamente ao poder ilusório, como também recusa que posteriormente qualquer 

referência nela se venha reconhecer. Sem origem no mundo, auto-fundada na 

modelação da luz na extensão da superfície do quadro, a luz não só estabelece como 

estabiliza a luz. A conquista da figura sem origem prévia também não inclui um fim. 

É a luz que provoca a dispersão e a variação da superfície, cuja estabilidade só é 

encontrada na coerência da forma-signo modelada. A inscrição deseja-se logo como luz 

que afecta a superfície, simulando nesta uma separação de si por ilusão de espaço, a 

divisão do seu plano uma diferença que quebra o lugar da superfície e cria a imagem. A 

forma nasce logo impregnada da luz e da cor, ou da luz como cor. Já não há a luz que 

ilumina, mas a que sulca e divide o plano, uma luz que só está enquanto afectação. É 

nesse momento de corte, de cisão do plano, quando o plano de superfície já não pode 

coincidir consigo, que se inicia a ilusão. Com esta ilusão-cisão nasce o voyeur 

pictórico. O próprio pintor refere o desejo que «o objecto do quadro seja a própria luz, 

que a luz não seja o resultado de uma construção espacial do quadro, das formas, mas, 

pelo contrário que todo o espaço do quadro seja um corolário da luz»339.  

A ilusão vira-se contra a própria pintura no sentido em que, na afirmação real da 

picturalidade da superfície, é iludida pelo seu sulco. É como uma variante do mito da 

famosa história da ilusão da antiguidade grega340, no qual o pintor Parrásio enganou o 

pintor Zêuxis. Se este enganava os pássaros que vinham debicar as suas uvas pintadas, 

Parrásio enganou Zêuxis fazendo-o procurar atrás de uma cortina pintada a pintura que 

supostamente o iria iludir. Zêuxis foi iludido antes do tempo. No caso de Jorge Martins 

é a própria pintura enquanto marcação não representativa, que nada quer representar 

nem supostamente iludir, que é corrompida com um alteração ilusória da superfície. Se 

Zêuxis foi enganado pela própria expectativa, em Jorge Martins o engano acontece na 

                                                 
338 Noção que reconhecemos cumplicidade com a noção de «imagem-nua» de José Gil, no sentido em que 

esta se apresenta caracterizada por estar «despojada da sua significação verbal» ou «despojada de 
conceito», formada «por corte com o estrato verbal», pelo que «procura dizer (e dizer-se) pelos seus 
meios próprios». José Gil, A Imagem-Nua e as pequenas percepções. Estética e Metafenomenologia, 
Lisboa: Relógio d’Água, 1996, p.15, 20, 103, 123. 

339 Jorge Martins, “L’œil voit/pense. Un entretien de Guy Weelen avec Jorge Martins”, in Colóquio Artes, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, nº59, Dezembro 1983, p.18. 

340 E. H. Gombrich, Arte e Ilusão. Um estudo da psicologia da Representação Pictórica, São Paulo, 
Martins Fontes Editora, 1986, p.216-217. 
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ausência de expectativa, porque a ilusão não funciona sobre um real representado nem 

sequer transfigurado, mas um real gerado. Se o trompe l’œil é uma simulação, porque 

tenta iludir perante o olhar aquilo que não é, o de Jorge Martins é simulação actuante 

num vazio, porque não apresenta qualquer conteúdo de que possa simular ser. É aí que 

a ilusão se denuncia. Não, como conseguiu Parrásio, no momento em que Zêuxis tenta 

afastar a cortina, mas porque não há nada para afastar no próprio vazio de reportações a 

referentes para simular. Esta ilusão de cópia sem modelo, que não decide a sua própria 

perícia nesse poder de enganar o olho perante uma realidade referencial, lança o olhar 

sobre esse vazio de ausência de expectativas do jogo de simulação, deixando-o nesse 

vazio de formas geradas no próprio exercício da ilusão. O trompe l’œil fica suspenso 

nesse exercício simulador sem corolário. Se na disputa entre Parrásio e Zêuxis foi 

possível decidir um vencedor, tal já não se pode verificar nestas formas geradas por 

Jorge Martins, como se estas tivessem escapado à culpa moral da cópia em segundo 

grau lançada por Platão sobre o poder de ilusão dos pintores341. O poder está lá, mas a 

culpa já não a invade. Todo o saber mimético de Jorge Martins é pós-representativo, 

operando na concepção de um espaço e corpos pré-figurativos. Por isso, há poder da 

mimesis, mas não há cópia ou acto mimético.  

 

Nas obras que dominaram a produção de 1988, e apresentadas no ano seguinte na 

Galeria EMI-Valentim de Carvalho de Lisboa, uma textura define previamente a 

superfície na qual se inscreve o sulco modelador. A variação de claro-escuro actuava 

posteriormente sobre essa animação prévia da superfície. Se essa textura pictórica se 

estendia na superfície, iludindo o olho de uma caracterização desta, o claro-escuro 

enganava o olho na ilusão de uma ruga ou sulco dessa textura – uma dupla ilusão de um 

poder mimético agindo sem referentes. 

Na série de obras (datadas entre 1986 e 1991) apresentadas na mesma galeria em 1991 

sob o título «De revolutionibus orbium coelesteum»,342 uma homenagem a pensadores 

da história da humanidade, os sulcos e dobras expunham-se como signos de uma escrita 

                                                 
341 Para síntese, cf.Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique?, Paris: Éditions Gallimard, 1997, aobretudo 

parte « La critique de l’imitation », pp.223-230. 
342 Apresentadas na Galeria EMI-Valentim de Carvalho de Lisboa, as obras homenageavam vários 

intelectuais, sobretudo filósofos e cientistas, descobridores e aventureiros da história da humanidade: 
Heraclito; Bruno, Cues, Digges, Galileo Galilei; Le Verrier, Maelström, Erastóstenes; Kepler; Ulisses, 
Magalhães; Aristóteles; Newton; Copérnico (1986-1991); Einstein; Hubble; Gamow; Ptolomeu. E 
ainda o políptico «De revolutionibus orbium coelesteum» (Pitágoras, Aristóteles, Giordano Bruno;, 

Galileo Galilei, Messier, Aristarco de Samos, Copérnico, Halley, Tycho Brahé, Kepler, Herschel, 

Newtonj). 
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própria que se inventava no poder ilusório do gesto pictórico. A modelação da 

superfície inscreve nesta uma ideografia cujo hermetismo e austeridade se sustenta no 

referido poder da mimesis nua, cujo resultado é a representação de um objecto 

abstracto. Assim, de novo, é a pintura que cria o seu próprio referente. 

 

Em Jorge Martins a modelação lacónica da gradação subtractiva da luz age através do 

seu oposto que é a sombra. Entre a luz e essa redução define-se a variação que 

indetermina o lugar do plano, que lhe quebra a homogeneidade e o sulca. Se o plano é 

sempre extensão real e efectiva da superfície, a variação da luz e da sombra é 

aprofundamento ilusório do plano, instalando na perpendicularidade perceptiva o recuo 

e avanço da imagem. É assim diferente, e quase oposta, com a produção em torno das 

sombras de Lourdes Castro – com quem Jorge Martins conviveu sobretudo em Paris nos 

anos 60, no âmbito das tertúlias da revista KWY – mas que, por essa diferença mesmo, 

interessa efectuar relações. 

Se, em Lourdes Castro, no registo do contorno da sombra esta era o resto e o que ficava 

da presença real e referencial, em Jorge Martins a sombra explorava-se na génese da 

presença ilusória. A sombra explorada por Lourdes Castro não modelava o plano, 

porque era projectada homogénea e simultaneamente no plano. A sua única variação era 

no seu fim ou limite, onde se decidia a linha de contorno. Em Jorge Martins a sombra 

não é limite de si própria por relação a uma presença de algo prévio à inscrição, mas 

uma variação em cada momento, que se estende na superfície inscrevendo-lhe uma 

modelação de volumes, numa afectação e oscilação (ilusória) que emerge no momento 

dessa inscrição e que, simultaneamente, cria a presença (ilusória) de espaço e objectos. 

Uma sombra contornada de Lourdes registava uma presença, cujo registo assinalava no 

seu próprio momento uma ausência, determinando apenas o limite de um vazio. 

Actuando na extensão da superfície, a sombra modelada de Jorge Martins inscrevia e 

criava uma presença que precedentemente era pura ausência. 

Em Lourdes não havia ilusão nem contrafacção, porque ela não reproduzia nem 

copiava, antes registava como índice a sombra da presença. Ao se retirar o referente 

ficava esse registo mínimo como prova nostálgica da sua presença, ou seja, a presença 

manifestava-se intocável e sem interpretação mimética, porque se expressava a partir 

desse momento em que se tornava ausente. Em Jorge Martins, havia ilusão, mas sem 

contrafacção, porque ela não tinha nenhum referente na origem. O poder ilusório da 

modelação de espaço não chamava a si nenhuma referencia que tivesse que respeitar 
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como origem e fundamento prévio, para manifestar-se ele próprio como origem do 

poder da pintura perante o real. Tal poder faz produzir real (ilusório), mas sem prestar 

provas a nenhuma realidade referencial prévia porque não a tem. Se Lourdes deixava a 

realidade referencial prévia imaculada no registo mínimo que resgata da presença dela; 

Jorge Martins não a maculava porque partia sem ela. 

Em Jorge Martins ficamos sempre com a sensação que não há referencial nem texto ou 

narrativa prévia. Por isso as suas pinturas não parecem ilustrações, mesmo no exemplo 

mais figurativo e encenado Não há interpretação (seja literal, seja desviada) de um 

referencial ou texto prévio, porque não há qualquer diferência, mas uma gestação pura. 

E o texto ou o mundo referencial, quando surgem para justificar o que a modelação 

gerou no plano, confrontam-se com a mudez de tais figuras e nelas não se reconhecem.  

 

 

13.6. Escultura e últimas encenações 

 

«O que eu quero é, obviamente, dar uma estrutura 

formal à luz, tal como eu a percebo»  

(Jorge Martins, cit. Fernando Gil, 1983).  

 

«La représentation de la réalité fait parte de la réalité.  

Rien n’est en dehors du réel. Alors?  

Fin d’antinomie réel/représentation»  

(Jorge Martins, in cadernos do artista, Abril-Agosto 1981) 

 

Após as atrás referidas peças em gesso de meados da década de 1960, momento de 

charneira para a contribuição de Jorge Martins para a nova-figuração, e as breves 

experiências em pedra no ano de 1988, Jorge Martins experimentaria uma (nova) 

incursão na escultura nos finais da primeira metade dos anos de 1990, na continuidade e 

praticamente corolário das suas pesquisas pictóricas desde a segunda metade da década 

anterior. Decididamente partiam da pintura nunca perdendo o vínculo das pesquisas no 

seio desta, como corporalização real de formas que surgiram em várias pinturas através 

da ilusão modeladora da luz. Estas esculturas seriam apresentadas em 1995, na 

exposição individual na Galeria Luís Serpa em Lisboa, com o título «Sleeping Shelter». 

O próprio pintor esclarecia a relação: «Desde sempre a minha pintura foi mais ou menos 

povoada por objectos, formas e personagens. Encenados em espaços mais ou menos 
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“arquitectónicos” ou “paisagísticos” e até “teatrais” onde a incidência luminosa é tão 

importante quanto os contrastes cromáticos provocam uma leitura visual “dramatizada” 

dos volumes e do espaço onde se situam e interrelacionam»343. 

José Gil avaliou tais esculturas como «objectos» «mais estranhos que os readymade. 

Como estes aparecem nitidamente descontextualizados, mas habitados por uma solidão 

intensa», «sofrem de solidão e vibram no nada que os envolve. Aspiram a serem 

compreendidos, recontextualizados, vestidos. São objectos nus». Acrescentamos, são 

produto directo da mimesis-nua da pintura, atrás analisada. Se a escultura «segrega 

continuamente espaço», e se o ready made «é indiferente», os objectos de Jorge Martins 

«sorvem espaço, absorvem-no, não deixam mais nada à sua volta»; (…) «o que faz uma 

escultura expandindo o espaço, faz-se agora em sentido inverso. São esculturas às 

avessas» com «a nudez simples das ideias, sem pele». Herdando efeitos da sua origem 

pictórica, estas «esculturas pintadas esculpidas» «sugam o espaço, como uma superfície 

e reduz[em] a si mesma a tridimensionalidade espacial»344. Neste sentido, elas não são 

volumes no espaço, mas de um espaço que se funda com eles. Tal como na pintura, de 

onde se inventaram como formas, tais volumes nada representam, surgindo como 

figuras puras de espaço. Não respondem a uma função, nem ilustram nenhuma 

homenagem, nem se erguem como monumentos ou sequer como problemas de física, de 

relação entre a massa e a gravidade. Apenas fazem espaço ao ocupá-lo com a sua 

solidez. 

 

A escultura como que esgotava uma exploração pictórica sobre a figura pura levando-a 

ao limite. A fase seguinte iria retomar a figura referencial, sobretudo feminina, 

articulando-a com essa figuração pura ou abstracta. Os anos de 1990 seriam assim um 

regresso a uma figuração, em jogo com a dimensão abstracta dos anos 80, portanto, 

onde abstracção, referenciação e mesmo narração se conjugavam na construção de 

cenografias pictóricas. Era esta conjugação que sustentava relações ambíguas e 

paradoxais entre uma escala macro e uma micro, ou entre figuras humanas que se 

surpreendiam pequenas perante os sulcos e as dobras que se tornavam suas paisagens 

topológicas. Assim, em pinturas como Cena de Contemplação (1993), Définition de 

                                                 
343 Jorge Martins, in catálogo da exposição: Jorge Martins. «Sleeping Shelter», Lisboa: Galeria Luís 

Serpa, 25 Fevereiro a 13 Abril 1995. 
344 José Gil, «O.V.N.I.», in catálogo da exposição: Jorge Martins. «Sleeping Shelter», Lisboa: Galeria 

Luís Serpa, 25 Fevereiro a 13 Abril 1995, p.7 (reeditado in José Gil, «Sem título». Escritos sobre Arte e 

Artistas, Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2005) 
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l’Ombre (1999), Ma Dové la Nostra Follia? (1998), Os limites da evidência (2000), O 

Fim do Tempo (2000) ou Back to the Moon (2000), o sulco e a dobra tornavam-se, 

respectivamente, concavidade e convexidade topológica de uma paisagem pictórica. 

Solitárias entre relevos, saliências e sulcos, que não as integra, as figuras actuam como 

corpos figurados que, na procura do seu lugar, afastam ainda mais o fundo para lá da 

tela-suporte e tornam-no paisagem. O sulco e a dobra, elementos micro, tornam-se 

macro-relevos de paisagem. 

Este regresso à figura humana era, contudo, menos teatral que em algumas séries dos 

anos de 1960345. A figura surgia agora mais isolada, entre elementos cuja dimensão 

abstracta na constituição de uma cenografia árida ou de um fundo desolado, não a 

integrava, abandonando-a para uma maior autonomia no jogo com outras formas. 

Conjugadas como referências humanas no seio do isolamento e aumento solene da 

presença das coisas retiradas do seu quotidiano, as figuras deformavam-se numa 

simplificação formal por acentuação que as tornava esguias e macilentas.  

No final da década, uma exposição na Culturgest em tom de balanço recente, 

reafirmava essa figuração humana enquanto interferências nas escalas, articulada com 

um maior gosto de citações históricas e culturais (casos de Malévitch, Giacometti ou 

Brancusi) que ultrapassavam a dimensão quotidiana de outras referências. Também se 

acentuava a deformação angulosa das figuras humanas (quase sempre femininas), 

sobretudo quando aumentavam de tamanho, com marcas de El Greco (1541-1614), 

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), Francis Gruber ou Alberto Giacometti. Porém, se 

nestes era assumida uma marcação miserabilista e expressionista, através de figuras 

humanas esquálidas e frágeis, reduzidas a um filamento matérico, atrofiadas no vazio ou 

na desolação de espaços indigentes, em Jorge Martins explorava-se antes um 

refinamento melancólico que preenchia as figuras de um maneirismo esguio e retórico, 

envolvidas nos enigmas das suas relações de pose e composição com os objectos 

representados. As figuras da pintura de Jorge Martins são esqueléticas não por 

constrangimento do espaço envolvente (como seriam em Gruber ou Giacometti), mas 

por alongamento da própria figura. Entre a cenografia do sulco e a teatralidade do claro-

escuro, os gestos das figuras humanas vivem a solenidade da sua determinação 

compositiva, formal e cromática. Cada gesto reveste-se da solenidade da consciência da 

sua decisão na composição, sendo essa a principal função da sua acção em pose.  

                                                 
345 Cf. Jorge Martins, entrevista in jornal da exposição: Jorge Martins. Pintura, Lisboa: Culturgest, 9 

Maio a 26 Agosto 2001. 
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Desenvolvia-se também um gosto pelos dípticos e pelas dicotomias e oposições. O 

pintor afirmou: «Trabalho muito em cima de uma série de dicotomias. Aliás, uma boa 

quantidade destes quadros que são dípticos tem um bocado a ver com isso. É uma 

maneira de ritmar o espaço com uma oposição»346. As dicotomias luz/sombra (plástica), 

monocromático/policromático, dentro/fora ou liso/relevo347, incitavam uma estratégia 

compositiva em que a própria oposição se confrontava com um estado de equilíbrio da 

pintura. A dicotomia também provocava um desejo narrativo, estruturado não por 

continuidade ou associação, mas pela estabilidade que nela se sustentava, apelando a 

uma ordem de sentido. Afinal, foi nesse resvalamento gradativo entre as dicotomias que 

sempre se soube desenvolver a produção de Jorge Martins. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
346 Ibidem. 
347 Cf. Ibidem 
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14. Eduardo Batarda Fernandes  

 

14.1. Ironia e caos: figuração e excesso 

 

«É porventura na aversão às evidências  

que tem origem a pista para a leitura dos meus quadros»  

(Eduardo Batarda, 1975).  

 

«O espectáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem» 

(Guy Debord, A Sociedade do Espectáculo) 

 

«(…), a própria ideia de que as ideias não querem dizer nada, 

sendo a mais antiga das… banalidades é, apesar de tudo, uma 

ideia» 

(Eduardo Batarda, 1998) 

 

«O resto dá vontade de rir» 

(Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação) 

 

                                                                                     

Eduardo Batarda, O Sr. Professor JPC  

na hora do maior movimento, 1965,  
acrílico/madeira, 100x60 cm 
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Foi no desânimo gradual de um curso de Medicina em Coimbra, que chegou a 

frequentar entre 1960 e 1963, cada vez com menor sucesso, que Eduardo Batarda 

investiu num interesse pelas artes plásticas, inscrevendo-se na Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa que frequentaria entre 1963 e 1968. Foi no segundo ano deste percurso 

de formação que emergiu o seu percurso pictórico, num pintar para si próprio e 

autónomo dos requisitos escolares, que o pintor afirmaria coincidir com a chegada a 

Portugal das primeiras remessas de tintas acrílicas, das quais terá sido o primeiro 

cliente348.  

Neste arranque estão títulos de 1965, tais como De como o Conde Drácula foi 

Desflorado, ou O Sr. Professor JPC na hora do maior movimento, onde um sentido da 

mancha, ainda manifesto, confrontava uma composição derivada das revistas e da 

banda-desenhada, num gosto anunciado pela associação sem conexão controlada (ou 

uma intencional desconexão), embora ainda evitando o excesso de aglomeração, se 

comparadas com pinturas seguintes. O fascínio por George Grosz349, um dos principais 

nomes da Nova Objectividade alemã dos anos de 1920 e 1930, estava patente no 

sarcasmo algo dadaísta da figuração e dos títulos. Tal como Grosz, a figuração de 

Batarda era clara na contundência, mas não nos destinos. Se a famosa figuração de 

George Grosz era mais evidente e politizada, em Batarda ela tornava-se mais ambígua, 

numa provocação que insistia mais sobre a moral e os costumes (inclusive políticos) do 

que propriamente numa acusação de poderes ou ideologias. Nas imagens de Batarda, a 

acusação sarcástica está longe de convergir para os poderes enquanto produtores de 

iconografias e de mensagens (como acontecia em Grosz), para se concentrar na 

responsabilidade das mediações e recepções. Daí que, se Batarda se confrontara, em 

meados dos anos de 1960, com alguma memória sobrevivente do neo-realismo 

português, ela surgia-lhe como uma outra forma de adesão dogmática e acrítica. A sua 

ironia absorvia os próprios maniqueísmos, afectando ambos os lados, deixando a 

percepção entre a acomodação de ver na imagem o que melhor desejar, e a estupefacção 

                                                 
348 «Os meus anos 60 foram curtos: em 1960, entrei em Coimbra para Medicina. Começar a ESBAL, só 

em 1963. Pintar "para mim" , em 1964/65. Pintar a acrílico, o que me resolveu o problema dos cheiros 
na falta de espaço e das secagens na falta de tempo, em 1965. A produção era pouca, que eu tinha mais 
que fazer - e tinha que ir às aulas, onde se pintava também». Eduardo Batarda, “Revista”, in catalogo da 
exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de 
Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998.  

349 George Grosz é um fascínio antigo assumido por Batarda. Cf. Eduardo Batarda, em entrevista com 
Anabela Mota Ribeiro, “Eduardo Batarda”, in Diário de Notícias (DNA), Lisboa, 7 Julho 2001, p.16. 
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de nada estar acomodado – portanto, como diria o pintor, uma pintura tanto anti-fascista 

como «anti-anti-fascista», porque sobretudo «anti-ideias feitas»350.  

Foi com esta mistura entre contundência e ambiguidade irónica que se apresentou em 

várias colectivas, ainda estudante das Escola de Belas Artes, com impacto na crítica de 

arte. Foi o exemplo da apresentação inicial no Salão de Maio da SNBA, em Maio de 

1966, com imediata polémica assente no sarcasmo e nos temas eróticos e na II 

Exposição de Arte Moderna do Funchal, no início de 1967, onde foi mesmo «sério 

candidato a um dos prémios»351. Por isso, foi presença nova, mas adequada, na 

exposição com o título Novas Iconologias, organizada por Rui Mário Gonçalves na 

Galeria Buchholz em Março 1967, ou ainda na exposição Últimas revelações de Arte 

Portuguesa na Galeria Quadrante, em Abril de 1967.  

Como resultado natural do impacto das referidas participações em colectivas, 

apresentava-se numa primeira exposição individual na galeria Quadrante, em Abril de 

1968. A exposição foi dominada por uma série dedicada ao Sr. Adolfo, carregada de 

títulos que tinham tanto de irónico como de sugestão narrativa, predominância apenas 

concorrida pela maior obra da exposição, uma «pièce de resistance» com o título I like 

art ou a perspectiva do costume com água no bico, datada de 1967. A crítica sublinhou 

de imediato a sua «arte narrativa»352, que se tornara mais clara devido à acentuação da 

construção gráfica da pintura, com uma precisão de recorte linear que limpava o anterior 

sentido da mancha e do gesto tosco. O gesto passava a procurar a lisura e centrava a 

ironia e contundência nas potencialidades figurativas da imagem. A tendência 

expressionista da figuração, com o seu sentido do grotesco, era contradita pelo grafismo 

preciso do desenho, num efeito global de rudeza refinada. Dominavam cores frias mas 

luminosas, entre azuis e verdes esmeraldas dominantes, uma frieza ácida empolgada 

pela lisura dos planos de cor.  

                                                 
350 Cf. Eduardo Batarda, entrevista in José Sousa Machado; “Entrevistas. Metáforas da Hesitação: Índia, 

Ásia, Leitão, Ceilão, Costeleta ou Vitela (Ou Mão de Vaca?)”, in Arte Ibérica, Lisboa, nº34, Abril 
2000, p.10 

351 Segundo Nelson Di Maggio, que fez parte do júri deste prémio. Cf. Nelson Di Maggio; “Caras novas 
da arte portuguesa”, in Flama, Lisboa, nº1000, 5 Maio 1967, p.12. 

352 Rui Mário Gonçalves, in A Capital, Lisboa, 10 Abril 1968 (reed. in catalogo da exposição Eduardo 

Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José 
de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, pp.177-178). 
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Esta exposição individual de 1968 fechava um primeiro ciclo de pintura em acrílico 

sobre tela ou, sobretudo, madeira, que teria imediata interrupção. Ainda no mesmo ano 

era chamado para a tropa e, até 1971, pouco mais faria do que ilustrações de aguarela 

sobre papel, para livros ou séries autónomas de ilustrações, que transferiam a pintura 

anterior para as suas próprias origens de suporte iconográfico: a estrutura da banda-

desenhada. A mais marcante foi O Peregrino Blindado: As aventuras do Dr. Brostein – 

Proezas do Unfriendly Kid – e outras (1970-1971), editado pela Galeria 111.  

 

Em finais de 1971 foi para Inglaterra para frequentar o Royal College of Art de Londres, 

onde permaneceu até 1974. Em Inglaterra continuou as experiências em aguarela sobre 

papel na linha d’ O Peregrino Blindado, aumentando, contudo, o sentido de acumulação 

formal e semântico, no excesso e saturação. Foi este desenvolvimento da aguarela 

satírica, produzido entre 1972 e 1975, que dominaria a exposição efectuada na FCG em 

1975. 

O primeiro elemento de destaque foi a acumulação de elementos, num entrechoque da 

figuração para domínio do plano de suporte o que perturbava insinuadas sequências 

narrativas. Sobre o preenchimento lateralizado jogam-se elementos sobrepostos em 

preenchimento perpendicular ao plano em efeito cumulativo. Jogos de transparência 

Eduardo Batarda, I like art ou a 

perspectiva do costume com água 

no bico, 1967, acrílico/madeira,  
195x170 cm, col. FCG-CAM 
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(sempre gráfica e linear) lançavam figuras sobre o mesmo lugar do quadro, numa 

provocação e programação de diferentes, sobrepostos e derivados níveis de leitura. 

Fernando de Azevedo registava uma atenta síntese crítica na revista Colóquio Artes: 

«Uma ferocidade crítica pacientemente elaborada, uma espécie de discurso automático 

consciente e lógico, colam-nos às aguarelas de Batarda. Os sistemas referenciais são 

pistas de engano propositado: o imprevisto é essencial à aventura, em que o pré-visto é 

um sinal, como que uma orientação no labirinto vertiginoso da aventura-desventura das 

figurações-símbolos. Toda uma cultura da visualidade é posta em causa por Batarda, 

desestabilizada pelo exercício ou aplicação crítica da redundância»353. Num texto do 

catálogo da exposição, assinado pelo artista e que se revelaria um dos mais 

esclarecedores desta sua fase da obra, tanto nos conteúdos como no estilo sarcástico que 

imediatamente se reconhece na pintura, Batarda deixava pertinentes indicações acerca 

da sua atitude imagética: «deste cultivo das ambiguidades, e deste trabalho em que o 

elemento satirizador assume as formas do satirizado», numa estratégia de «aversão das 

evidências»; «trata-se de citações, de citações de citações, e, indo por aí fora, de auto-

citações», ao mesmo tempo «todas elas são por mim inventadas», juntando-se a 

«citação» à criação de uma «mitologia pessoal», «num trabalho que se quer 

manipulador de informação e de conhecimento(s). Em que tudo é suposto citar ou 

referir a/para. Em que todas as conotações são previstas (…) e se pretende um exercício 

cultural do qual os sucessivos níveis de leitura são programados e assumidos. Deste 

modo, a “sátira” que começa em princípio directa e visualmente acessível, pode não ser 

de todo»354. Os diferentes níveis assumem-se, mas jogam-se num mesmo plano visual 

sem separação perceptiva. Nem ao olhar, nem muito menos a uma ulterior 

conceptualização, é fornecida qualquer segregação ou hierarquia.  

O pintor sublinhava ainda a mistura de diferentes níveis culturais, numa «iconografia» 

que «assumia e aceitava as ambiguidades próprias a uma aparente utilização de estilos 

ou imagens não tradicionalmente associados à “Arte”». A esta podia-se acrescentar a 

efectuada através da referida técnica do «desenho colorido»355 , que confundia um 

grafismo rigoroso com um tom de graffiti, um gesto refinado e rigoroso com outro 

                                                 
353 Fernando de Azevedo, “Aguarelas de Batarda Fernandes”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, nº24, Outubro 1975, p.75 (reed. in catalogo da exposição Eduardo Batarda. 

Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de 
Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, pp.181-182). 

354 Eduardo Batarda, in catálogo da exposição: Eduardo Batarda Fernandes, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Galeria de Exposições Temporárias, Exposição de Bolseiros, Agosto 1975. 

355 Ibidem. 
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espontâneo e underground, em novo curto-circuito de estatutos e provocação da arte 

erudita. Nem o graffiti, pela sua celeridade de execução, se permite muito à correcção e 

finura de concepção, nem este rigor aceita a bizarria das formas e figuras que parecem 

sair de um gesto mais tosco e imediato. 

O grafismo liga e separa, faz e desfaz, tornando-se o principal elemento produtor de 

associações de provocação satírica. Batarda pretendia ser cáustico por ser um produtor 

de imagens (e não ser um produtor de imagens para poder ser cáustico). Assim, era no 

acto de produção (gráfica) da imagem que a ironia se produzia. Não existem referentes 

prévios que a provoquem; ao contrário, é esse grafismo, como que numa ética 

graffitiana, que posteriormente provoca a referenciação e a puxa para o interior da 

imagem onde se confronta e manipula. Neste sentido, e figurativamente, não é a 

caricatura que deforma o real ao se conceber, colocando antes a deformação no interior 

da imagem para, só então, actuar como crítica da realidade. A deformação não resulta 

de um olhar para o real como referente prévio, mas manipula uma tradição de caricatura 

e de estereótipos de deformação com a qual age sobre o real. O real surge depois dessa 

deformação e não é razão para ela acontecer. Porque o real não se manifesta antes e a 

justificar a deformação, então o seu aparecimento torna-se um processo de 

reconhecimento nessa deformação estilizada e gráfica. Neste sentido, o fim maior é o de 

afectação e deformação da realidade concreta (e não da representada), porque é esta 

que, ao procurar reconhecer-se na caricatura, mergulhando na ataxia e ambiguidade 

manifesta através da conglobação dos elementos, se descobre satirizada. O automatismo 

não procura antecipar a racionalidade, antes lança-se sobre esta. O absurdo não está 

antes da razão, mas depois dela e com ela no seu interior. Mais do que o caos antes da 

ordem e do sentido, é sobretudo o curto-circuito do excesso de sentido. Abre-se assim 

um campo de ambiguidade assente na própria coerência, em que cada qual reconhece e 

ratifica um primeiro sentido da imagem consoante as suas convicções. Daí essa 

dimensão da pintura de Batarda, de colocar a ambiguidade não em cada recepção (que 

só encontra a convicção que redimensiona a significação), mas na relação entre elas – 

ou seja, num desafio lançado à percepção através de um apelo à convicção individual 

que, ao se verificar oscilante na saturação de oportunidades de sentido solicitado pela 

imagem, se abisma e perde entre as dicotomias de posicionamentos e na facilidade com 

que se vê saltar entre uma e outra posição sem mediação ou síntese. O lugar de tais 

imagens de Batarda não era no conforto de uma posição na bifurcação de ideologias 

estruturadoras de sentido, mas no abismo entre elas, onde a convicção hesita, perturba e 
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se baralha. 

A produção neo-figurativa de Batarda não só era coetânea com o a Primavera 

Marcelista, como o seu barroquismo satírico se pode apresentar como uma imagem 

ajustada à indecisão política, ao parêntesis ou espera de mudança de poder e aberturas 

do regime. Em ambos os casos verificava-se essa posição oscilante da história e das 

ideologias. Tais imagens poderiam ser iconografias das contradições de um real, dos 

movimentos e expectativas oscilantes e ambíguas em que se movia Portugal. Diríamos 

mesmo que poderiam ser as imagens que as Figuras de Melancolia de Nikias estariam a 

observar em hesitação e espera.  

 

Na última fase neo-figurativa de Batarda, que a exposição de aguarelas já devidamente 

apresentava, os signos aglomeram-se até à saturação, num paroxismo que os confunde 

numa teia e dificulta o mais possível o seu isolamento e autonomia como signo. A 

percepção tem que fazer um esforço excessivo para recuperar as figuras do emaranhado 

que as absorve. Já não funciona a associação nem sequer a acumulação enquanto 

produtoras de sentido, mas o ruído do excesso. Tal como um jornal justapõe o diverso, 

colocando na mesma página diferentes tipos de notícias sem ligação entre si, também 

Batarda amalgama o diverso, mas lançando-os entre si, como que uma luta por 

prioridades narrativas, ou numa ânsia de tudo relatar no próprio esforço de se libertar do 

fluxo e envolvimento pessoal do autor no processo narrativo. 

Poderemos lembrar o cronista tradicional de que fala Walter Benjamin, onde tudo se 

relata, do mais significativo ao mais irrelevante356. Nada deve ficar fora do historiável, 

deixando assim voz para os que não dominam, para os derrotados da história, os 

vínculos de transmissão das suas memórias. Por outro lado, é na relação com a 

precipitação e heterogenia da informação dos mass media que a relação é mais evidente. 

Não se trata de irrelevância, mas de banal no seio do relevante. Não se trata de um 

esforço de tudo narrar, para salvar algo, mas do ruído que o excesso de tudo querer 

narrar provoca até nada já se poder salvar. Numa matiz que Batarda saberia continuar a 

explorar, o excesso apresenta-se como irónica elipse, em que a ironia paroxista perde 

concisão e laconismo e em que o elo narrativo é quebrado. A precipitação e 

                                                 
356 «O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os insignificantes, tem em 

conta, fazendo isso, a seguinte verdade: nada daquilo que alguma vez acontece deve ser considerado 
como perdido para a história». Walter Benjamin, “Teses sobre a Filosofia da História” (Tese III), in 
Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio d’Água, 1992, p.158. Sobre o cronista, o 
narrador e o romancista, ver “O Narrador”, in ibidem, pp.27-57. 
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aglomeração corrompem o encadeamento e com ela uma linearidade de poder do 

discurso. Tal como uma história ainda não decidida de pertinências, é difícil encontrar 

um predomínio nos vários elementos lançados no interior de um quadro de Batarda. 

Como se a narração ofegante fosse efectuada antes de um processo de mudança 

terminar, antes de decidir quais os vitoriosos (novos poderes), e o que se deve 

comemorar, num jogo com a memória como poder e a sua subversão. Ainda sem heróis 

nem acontecimentos únicos e exemplares, a pintura de Batarda absorvia muitos 

acontecimentos dispersos de tal modo que nem a concentração salva a pintura de sair de 

si própria. Cada uma continua na outra, recusa o fim ou o desenlace de uma história. A 

retirada do fluxo e da linearidade corrompe também a ideia de um corolário. Tal como a 

memória menos relevante sobrevive na aglomeração, também a esperança está 

residualmente anunciada para além de qualquer e único desfecho (permitindo novas 

relações com a encruzilhada marcelista). E a própria arte, como auto-comemoração ao 

se exibir a si própria num espaço em que ela própria se legitima e consagra, vê-se 

absorvida para o interior da pintura e aí satirizada.  

A caricatura era a expressão base da citação, que invadia iconográfica e estruturalmente 

a concepção, não só como uma estética como, no seio desta, uma ética subversiva. A 

caricatura assumia origens ou derivações da arte não erudita, da expressão popular 

industrial e da reprodutibilidade, mas para actuar no interior de um espaço de arte 

erudita em que pretendia funcionar. A baixa cultura invadia a alta, tal como a Pop Art 

norte-americana efectuara recentemente. Mas em Batarda confluía uma subversão que 

atravessava esse espaço erudito fingindo intenções políticas, tal como fora a grande 

tradição oitocentista de uma caricatura satírica de Goya, Daumier ou Bordalo Pinheiro 

para, no seio desse lugar erudito da arte e assim dissimulada, escarnecer a própria arte. 

Mais do que política, era de arte, ou da arte pela arte como questão política. Vários 

títulos, ou ainda citações visuais ou escritas lançadas no interior dos quadros, fornecem 

pistas amalgamadas, entre outras, desse dissimulado escárnio à arte. Daí um peculiar 

cruzamento entre a Pop Art e um fundo dadaísta. Se Warhol experimentou a repetição e 

a apatia da citação, Batarda efectuou a acumulação e o resto como excesso. Se Warhol 

expôs o vulgar e forneceu-lhe uma aura na exposição apática de subjectividade, Batarda 

levou-o ao paroxismo subjectivo carregando-o de uma polissemia até ao curto-circuito 

do sentido. Se a imagem constantemente cita, e acumula a citação, então ela corre o 

risco de ficar refém de uma realidade que nela se reconheça. A saturação é a vingança e 

libertação do quadro ao que cita, passando a ser o ruído e o feedback a dominarem a 
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comunicação, perturbando não só aquilo que era enunciado, mas também aquilo pelo 

qual havia enunciado: a arte.  

 

Como um narrador impaciente de tudo dizer, Batarda lançava tudo em abrupta 

simultaneidade, quebrando quaisquer fios ou nexos Não abreviando nem sintetizando, 

fazia proliferar e aglomerar. Na imagem verifica-se tanto essa amálgama geral como 

uma sequência de pormenores, de modo que signos-figuras, enquanto partes, se 

acumulam lateralmente preenchendo polígonos fechados que subdividem o quadro em 

efeitos narrativos perto do esquema da banda-desenhada. Numa hipertrofia de signos 

figurativos desenrola-se uma acumulação narrativa, que se auto-devora no excesso. 

Parece ser a ironia e o sarcasmo semântico que leva à acumulação formal e compositiva, 

implicando nesta a dispersão e o caos. A acumulação de elementos perturba a 

composição e a harmonia e a imagem excede-se num preenchimento que não 

corresponde propriamente ao horror ao vazio, sendo portanto não relativo ao mero 

preenchimento mas ao próprio excesso de figuração e semântica. 

O excesso de acumulação já não é produção de sentido e de valor, mas acumulação de 

resto. É o mundo criticado que, como um resto hiperbolizado, invade o centro. O resto 

(em excesso) torna-se o vocábulo forte, feito da acumulação de um stock semântico e 

narrativo. E como não há o resto do resto, ou não há o outro do resto (porque o resto 

seria esse outro ou sobra), é como se tudo fosse absorvido numa aglomeração ou soma 

de resto, em que o que fica não é o nada nem o resíduo, mas o predomínio do resto, 

como centro e estrutura357. Se noutros tempos civilizacionais o resto era sobra, 

enquanto mínimo excedente da estrutura e normalidade, agora ele é a estrutura que, 

porque é sobra em excesso, recusa a sobra. A ambiguidade das imagens, com todo o seu 

sentido irónico e apocalíptico, resulta desta absorção em que se anulam as oposições, as 

distinções e negatividades. A forte crítica de Batarda não estava na assumpção de uma 

oposição com os seus próprios códigos, que também foi dessemantizada por essa 

estrutura absorvente do resto, mas no facto de denunciar a reversibilidade e 

indiferenciação dos sentidos. Daí que A Vitória de Marracuene (1973) possa ser lida 

como pró ou como anti colonial358, nesse equívoco sarcástico em que se estruturava a 

                                                 
357 Baseamo-nos nas reflexões sobre o «resto» de Jean Baudrillard. Cf. Jean Baudrillard, Simulacros e 

Simulação, Lisboa: Relógio d’Água, 1991, pp.175-181. 
358 Segundo Batarda, a obra seria «boicotada com toda a razão» numa exposição na Bulgária em 1977, 

por estudantes africanos que viam nela uma «imagem desgostosamente racista, pró-colonial», mas que 
também «permitia a leitura invertida e em segundo grau para a qual o hábito da censura e das 
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semântica das pinturas de Batarda. Reencontrar o sentido da imagem obrigava à 

travessia irónica, sobre os clichés críticos ou elogiosos, o que para Eduardo Batarda era 

uma pré-programada e simples interpretação de primeiro grau, para chegar a outra 

interpretação, de segundo grau
359, elaborada e inferida a partir e para além da primeira. 

Esta desenvolvia-se como uma leitura do resíduo do resto: se a primeira leitura utiliza a 

ambiguidade que deixa cada qual na mesma ordem das suas convicções, e encontra 

apenas os signos de aderência das mesmas (do resto), a segunda procura esse sentido 

que está no resto do resto, num patamar onde a ética sobrevive como resíduo do 

excesso de resto, um patamar para além das dicotomias que a primeira ordem permite 

simultaneamente no jogo das ambiguidades.  

A passagem destes diferentes níveis de leitura (já se sistematizaram quatro na obra de 

Batarda360) permitem passar do riso à náusea, da concordância à discórdia, ou do 

abstracto ao figurativo. O que numa primeira e imediata leitura parece tencionar ser 

objectivo e pansémico revela-se, no imediato esforço de primeira ordem de decifração, 

por ser a própria armadilha de um imbricamento ambíguo e polissémico. Não uma 

polissemia por dispersão, de dimensão lírica e evocativa, mas antes uma assente na 

própria concentração atáxica dos elementos, no interior da qual se encadeiam 

alternâncias dicotómicas. Batarda obrigava, na sua fase neo-figurativa, a uma sátira de 

tal modo densa e confusa que é após o seu próprio excesso que nos podemos situar 

numa espécie de ataraxia supra-dicotómica.  

 

Perante a pintura portuguesa dentre as décadas de 1960 e 70, é possível relacionar a fase 

neo-figurativa de Batarda com a produção praticamente contemporânea de Paula Rego 

ou, sobretudo, René Bertholo e Palolo. O efeito de caos é semelhante à produção de 

Paula Rego nos anos 60, mas enquanto Paula Rego estendia a figura, Batarda 

concentrava e sobrepunha as figuras. Se Paula Rego partia da forma para uma 

descoberta semântica, Batarda partia de um sarcasmo semântico que provocava as 

                                                                                                                                               
entrelinhas preparava, sem mais, os espectadores portugueses minimamente informados». Eduardo 
Batarda, in catálogo da exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, p.95. 

359 Cf. Eduardo Batarda, textos para catálogos das exposições da Galeria Quadrante (1968) e Fundação 

Calouste Gulbenkian (1975) (reed. in catálogo da exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 
10 Maio 1998, pp.164-168). 

360 Cf. Martim Avillez, “Pintar em Portugal, anos 60, Eduardo Batarda”, in catálogo da exposição: 
Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, pp.18-25. 
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formas até ao excesso. Se Paula Rego desdobrava as formas a partir do interior do 

quadro, algo que se estendia já no seio do campo visual e que não se determina numa 

delimitação certa (que só surgiria nos anos de 1970), Batarda apresentava uma junção 

de formas que se verificava já fechada, não jogando a sua delimitação com a sua 

colocação no campo visual, mas surgindo aí como que já definidas formal e 

semanticamente, para se provocarem na articulação com outras formas também já 

definidas. Se Paula Rego partia de um desdobramento formal, Batarda centrava-se num 

desdobramento semântico. Se na pintora uma forma era estendida e como que 

desdobrada ao longo da superfície, em Batarda várias formas e figuras eram 

acumuladas no mesmo lugar como modo de preenchimento da superfície.   

Mais imediata eram as semelhanças iconográficas com Palolo e Bertholo embora 

Batarda insista mais numa dimensão humana como centro. Se em Bertholo dominava o 

objecto, e em Palolo dominava uma mescla entre o geométrico e orgânico, em Batarda 

toda a ironia e contra-senso se desenrolava em função do homem como centro social e 

individual, misturando alta e baixa cultura. Não se tratava de elevar a baixa ou degradar 

a alta, mas de as misturar levando-as a uma contaminação que as indiferencia. Batarda 

aproximava-se do babelismo cultural de René Bertholo, mas, ao excesso de referências 

de René, preferiu o excesso de sentidos, excesso que impedia qualquer monossemia e 

qualquer definição de uma posição ideológica.  

O seu resultado formal acabava por se aproximar mais das imagens de René Bertholo, 

tanto no grafismo linear que encerra as cores como na estruturação babélica da 

figuração. Porém, se René definia previamente os seus objectos gráficos, o seu 

mergulhar na tela era caótico num arrastamento que os apagava semanticamente. Por 

seu lado, Batarda concentrava-se não em objectos mas em iconografias de temática 

humana, que também surgiam definidas mas para colocar as formas em choque 

semântico uma com as outras, numa provocação irónica assente mais no absurdo do que 

no caos. O que em René Bertholo eram objectos em dispersão e em amnésia, em 

Batarda eram acções e relatos concentrados num excesso de memória. Se René Bertholo 

lançava objectos sem narração e sem ideologia sobre planos neutros, Batarda criava 

uma narração curto-circuitada, anti-ideológica e subversiva, através da acumulação 

precipitada (em abismo) de iconografias. Se um esquematiza com o gesto o outro 

deformava caricaturalmente. Se os objectos figurados de René parecem tombar de um 

ruído ao qual procuram escapar; as figuras de Batarda procuram um ruído que se vira 

contra a própria imagem e os seus sentidos, numa espécie de feed-back semântico. O 



 822

primeiro preenchia por dispersão; Batarda preenchia por aglomeração. Em René 

Bertholo pensamos mais na produção serial de objectos da Sociedade de Consumo, 

enquanto que em Batarda pensamos mais nos media de massa, no processo de redução 

narrativa e na implosão de sentido por excesso de signos361. Além disso, Bertholo era 

mais ingénuo ao citar, enquanto Batarda era mais irónico ou mesmo cínico (na boa 

tradição de Diógenes362). Por outro lado, a produção neo-figurativa de René e de Palolo 

fundavam-se mais na tradição do surrealismo, enquanto que a de Batarda encontrava 

maiores afinidades com o expressionismo.  

 

Em 1975, momento em que a pintura de Batarda sofreria uma interrupção por cerca de 3 

anos, a figuração de Batarda parecia implodir no excesso. O non-sense, no seu 

paroxismo, tornava-se auto-niilista, à beira de uma escatologia da figuração narrativa 

por excesso. Mantinha-se a dimensão gráfica a conceber o artificialismo do informe. Os 

títulos irónicos mantinham-se sublinhando a própria implosão das referências 

iconográficas, tais como Se é boa a mulher do Neves (E favor não fazer festas) ou Corte 

e Costura (Baja California), obras a tinta-da-china sobre papel ainda de 1975. Em Seta, 

que era a última pintura e aguarela deste ano, concentrava sobre si a acumulação 

figurativa implodida, recuperando uma figura do caos, uma forma que se segregava ao 

absorver e concentrar a acumulação dos elementos. Esta exploração seria continuada na 

retoma da pintura apenas em 1978, nas aguarelas com os títulos de Chevron Moisi ou 

Chevron (Australie) onde se verificaria um esforço de retorno à pintura que era também 

de continuidade e recuperação de uma meada criativa. 

Nas obras seguintes voltava-se a dispersar os elementos, absorvidos numa conglobação 

textural da superfície embora no interior desta se insinuasse uma figuração referencial. 

Mas era ainda o excesso que preparava uma operação de camuflagem que teria 

ulteriores continuidades. Texturas, planos e figuras, em diferentes escalas, passavam a 

sobrepor-se em vários planos transparentes, pelo que as formas tendiam a desaparecer 

como que camufladas pelas texturas de acumulação 

                                                 
361 Cf. Jean Baudrillard, Op.cit.. 
362 Para uma posição do cinismo contemporâneo, Cf. Michel Onfray, A Escultura do Eu. A moral estética, 

Coimbra: Quarteto Editora, 2003. Este cinismo que só leva a sério o facto de nada levar a sério, tornou-
se uma marca de Batarda e uma estratégia de actuação em entrevistas. 
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14.2. Eclipses I: camuflagens 

 

«Deixei “trocadilhos visuais” fazendo por manter a “multiplicidade de níveis de interpretação"». 

(Eduardo Batarda, catálogo da exposição na galeria 111, 1992) 

 

«Continuo a julgar que faço pintura com ideias. Como os outros julgaram, 

sempre, e só com um curto e recente intervalo. As próximas estratégias, 

porque ”inevitáveis”, são previsíveis. Por previsíveis, terão absolutamente 

que ser rejeitadas. O que se pode pensar em fazer não se deve fazer». 

(Eduardo Batarda, 1986) 

 

Coincidindo com a retoma da pintura acrílica por parte de Batarda, a década de 1980 

iniciava-se com a série Candeeiros, cubismos, cães e colunas (1980-1981), cujo título 

aludia a elementos figurativos que, por vezes e inesperadamente surgidos no meio do 

Eduardo Batarda, Seta, 1975,  
tinta da china e aguarela sobre 
papel, 78x58 cm 
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caos dos elementos sem referenciação, se surpreendiam no seu reconhecimento. A série 

caracteriza-se por certas formas que se repetem como arquétipos formais: a fonte, a 

vulva ou, sobretudo, uma forma que lembra um buraco de fechadura363 dominando o 

centro de várias das composições, numa irrisória ironia ao voyeur.  

Foi sobre as manchas arquetípicas anteriores, da curta e transitória fase precedente, que 

Batarda desenvolveu a sua produção seguinte, que emergia acompanhada por uma perda 

gradual da cor, verificada ao longo dos primeiros anos de 1980. O processo 

desenrolava-se em três momentos que correspondiam a três camadas sobre o suporte. A 

primeira seria uma pintura cromática no género da fase anterior do pintor (Candeeiros, 

cubismos, cães e colunas). Na segunda, essas manchas eram tapadas por uma camada de 

branco semi-opaca, que procurava cobrir a cor que, contudo, espreitava. No terceiro 

momento, o negro surgia em sobreposição, através de linhas espessas, numa 

gestualidade algo controlada que ia preenchendo a superfície364. Se a primeira camada 

colocada é a cor, e a segunda o branco, paradigma da cor e da luz, a última é o negro, 

actuando por eclipse, como não-luz e não-cor. 

À camuflagem das formas figurativas seguia-se a camuflagem da cor. O espectro 

cromático era dominado por negros, cinzas e castanhos. Se as sobreposições de finais de 

70 já criavam ambiências monocromáticas dessaturadas (acastanhadas), embora claras, 

como películas transparentes sobre as cenas, nos anos 80 a cor caminhava para a 

escuridão. Um denso emaranhado linear conquistava-se sobre este negro em variantes 

de cinzento.  

A técnica reduzia-se a uma estratégia que concebia previamente uma pintura, onde a cor 

e a mancha dominavam (podendo corresponder a obras do género da série Candeeiros, 

cubismos, cães e colunas), e que depois se ia tapando com sucessivas camadas 

monocromáticas opostas numa gama reduzida365, primeiro através de tons 

                                                 
363 Cf. Cerveira Pinto, “Sem palavras”, in catálogo da exposição: Eduardo Batarda (desdobrável), 

Setúbal: Casa de Bocage, Galeria Municipal de Artes Visuais, 11 Março a 6 Abril 1983. 
364 «O autor começa por trabalhar com diversas cores, depois obliteradas com branco, sobre o qual vai 

aplicando camadas semi-transparentes de negro ou tonalidades aproximadas, conduzindo a um gradual 
desaparecimento da cor que, no entanto, continua a transparecer aqui e ali. A "entrada" dos negros 
corresponde também a uma fase de definição das linhas e das formas finais do quadro, sobrepostas às 
formas iniciais, traçadas de forma mais gestual ou espontânea, embora numa construção repetitiva, 
exaustiva e morosa.» Alexandre Melo, “Uma digressão biográfica”, in catalogo da exposição: Eduardo 

Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José 
de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998. 

365 «Estou inevitavelmente condenado a duas coisas: a primeira é o monocromatismo (e, muitas vezes, a 
monotonia); a outra é uma gama que vai do preto ao negro azul, ao negro-verde ou ao castanho-negro; 
por outras palavras, as cores que não podem nunca ser transparentes mas que eu tenho de usar como se 
fossem transparentes. (…), com a primeira operação de encobrimento a branco e a segunda a preto». 
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esbranquiçados, depois e em radical oposição, com tons enegrecidos, camadas estas cuja 

única função era taparem a picturalidade prévia ou anterior366. A camada sobreposta é 

algo translúcida obrigando a esse esforço através de várias camadas de monocromia e 

«monotonia» sobre a primeira pintura. Quando a anterior fica como que sem traço ou 

memória, a pintura termina. «A técnica é colocada ao serviço de coisa nenhuma, a fazer, 

a tapar e revelar qualquer coisa»367, num exibicionismo técnico inútil ou anestesiado. 

Batarda chamou-lhe «processo de falsos quadros», feito de «construção e 

fingimento»368. O gesto procurava apenas apagar de modo sistemático e insistente as 

marcas anteriormente deixadas por outro gesto menos metódico, configurado 

«metáforas da hesitação», o «não saber, ou o gesto como indecisão»369. Neste sentido, a 

linha serpenteada movia-se e preenchia numa ausência de estilo
370 ou num gesto 

artisticamente anestesiado.  

Como resultado, a textura dos quadros apresenta-se global e confunde-se com a 

estrutura, não resultante do acumular de signos-formas (que foram reduzidas), mas dos 

próprios contornos estruturais que se acumulam e cruzam entre transparências e 

opacidades. As linhas não funcionam como inscrição mas como «desinscrição», 

arranque ou desbaste sob o fundo negro. Mas a forma-signo sobreposta não se recupera 

nunca. É a própria irrestituição do que se arredou do olhar, numa ironia do 

irrecuperável, da ilusão e jogo que nos rouba a forma-signo que se percebe lá estar mas 

que não nos é devolvida, que se restitui à percepção. Ficamos no que resta, na 

imanência da forma-signo perdida. Mas, se com o emaranhado se sobrepôs e apagou 

uma imagem anterior sem decifração, também não se chega a construir outra porque ela 

camufla-se no seu preenchimento, na vontade de surgir perante a anterior que camuflou. 

A figura anunciada escapa-se submergida no emaranhado-teia do esforço de apagar da 

primeira. Há assim, e simultaneamente na presença da imagem, duas elipses: uma de 

ocultação da pintura pretérita; outra por camuflagem da pintura futura. Os signos ficam 

                                                                                                                                               
Eduardo Batarda, in “Entrevistas. Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão, Ceilão, Costeleta ou 
Vitela (Ou Mão de Vaca?)”, in Arte Ibérica, Lisboa, nº34, Abril, pp.9-10. 

366 «Faço primeiro um quadro a cores, mais ou menos expressivo. Depois sobreponho camadas de branco 
que ocultam parcialmente a estrutura inicial». Ibidem, p.8. 

367 Ibidem. 
368 Cf. Dóris Graça Dias; “A paródia dos gestos”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 21 Abril, 

p.24 (reed. in catalogo da exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, 
p.195). 

369 Eduardo Batarda, in “Entrevistas. Metáforas da Hesitação: Índia, Ásia, Leitão, Ceilão, Costeleta ou 
Vitela (Ou Mão de Vaca?)”, in Arte Ibérica, Lisboa, nº34, Abril 2000, p.9. 

370 CF. Carlos Vidal; “Arte Hoje. Defesa Ataque”, in A Capital, Lisboa, 26 Março 1992. 
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duplamente ocultados para exigirem o jogo de descoberta (de recuperação de ordens 

formais sígnicas) de que se escondem através do emaranhado gráfico (a linha-traço). Há 

um excesso de elementos visuais (tal como nos anos 70), mas agora por carência 

referencial. Se há uma charada oferecida ao olhar, esta manifesta-se sem enigma para 

decifrar e nem sequer mistério para desocultar. Antes, lança uma multiplicidade de 

possibilidades ao olhar, numa percepção lúdica presa à possibilidade aberta. Tal como 

uma criança descobre figuras reconhecíveis numa nuvem, também a crítica pode 

reconhecer «à superfície, linhas entrançadas [que] evocam na sua disposição o secador 

de garrafas de Marcel Duchamp na obra Engenharia Heráldica (1991)371. Ironia de 

Batarda, em cujo esforço de indiferença do gesto pictórico, provocou o desafio retiniano 

de se encontrarem ícones artísticos do anti-retiniano Marcel Duchamp.  

É o excesso ao avesso. Se a acumulação queria tudo e nada ficava, no eclipse quer-se 

apagar tudo e fica sempre algo. O que fica é o resto do acto de ocultar, fazendo deste 

acto sempre qualquer coisa a provocar a percepção. Pintar para anular uma figura 

(imagem) é ainda pintar uma imagem. Se a atrás analisada fase figurativa se revestia de 

excesso que levava a um excedente (resto) a dominar; agora era um resto que ficava 

como resíduo na impossibilidade de apagar uma inscrição, porque o próprio gesto de 

apagamento é inscrição que não consegue apagar totalmente a inscrição anterior, 

deixando nesta a marca do seu esforço de a apagar. É um preencher inútil num labirinto 

sem Minotauro (sem mito) nascido com a própria inscrição, um apelo à profusão de 

uma minúcia inútil (Morse segundo Braille, 1987). 

 

Se a anterior fase figurativa se efectuara por uma acumulação que impedia a 

integralidade de uma ordem, agora era a fragmentação linear que cortava essa ordem e 

criava o efeito de acumulação. As pinturas insinuam uma ordem quebrada que um 

elemento central, quase arquétipo e de tendência simétrica, evoca: «A unidade formal 

desta pintura é pura ilusão, porque ela está lá, porque ela funciona precisamente como 

uma rede para reter fragmentos e memórias, palavras e imprecações, vestígios, restos de 

um mundo»372. Tal como a figura, também a estrutura se escapa no emaranhado, no 

                                                 
371 Cf. Ibidem. Também o crítico Alexandre Pomar encontraria várias alusões figurativas ou nos títulos a 

Marcel Duchamp. Cf. Alexandre Pomar; “Dificuldades e armadilhas. Batarda pinta com ideias (de 
pintura), mas não tem só uma ideia de cada vez. Eduardo Batarda. 111", in Expresso, Lisboa, 4 Abril 
1992, p.21 (suplemento).  

372 José Luís Porfírio, “Ilusionismo sem ilusões”, Expresso (Cartaz), Lisboa, 2 Maio 1992 (reed. in 
catalogo da exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, pp. 199-
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entrelaçamento, como que fugindo de uma culpa imposta à ordem compositiva. O 

esforço de aparição é também o de desaparição, que convoca a percepção e 

simultaneamente lhe foge. Batarda afirmava que tais imagens «fazem o que podem por 

ter e colocar dificuldades e armadilhas, empenham-se em ser testes. Obrigam-se a uma 

seriedade oblíqua e crepuscular, enquanto se apresentam como paródias evidentes»373.  

Nesta série domina o eixo vertical, num esforço de erguer uma simetria estrutural em 

torno da qual tudo gravita por desvio, dispersão e acumulação. As linhas não fecham a 

figura como polígonos, deixando-as numa ameaçada estruturalidade em grelha, numa 

convergência e divergência relativamente a uma ordem, como tensões antinómicas 

aliviadas na dispersão e em dialéctica inútil. Por um lado, a atracção pela simplicidade 

estrutural da simetria; por outro, o desvio e complexidade. A estrutura formal funciona 

por eco e polifonia, sem gravidade real, como que se expandindo a partir do centro em 

direcção a um preenchimento saturado que implode para se contrair para dentro, até ao 

eixo central, dissolvendo-o. A figura dissolve-se constantemente na estrutura e é esta 

que, em segunda instância, devolve uma forma gestáltica que já não é figura (no sentido 

da psicologia da percepção). Estrutura, textura e ritmo fundem-se simultaneamente, não 

por coincidência, mas por dissolução ou ameaça mútua. A figura emerge da rede 

(grelha) em estado de aparição linear e a profundidade surge ambígua nessa aparição.  

Estabelece-se uma «sincopada forma» resultante de «movimentos elípticos»374, em que 

o «carácter de um elemento repetitivo faz-se eco» e em que o mínimo do mesmo atinge 

o máximo da expansão375. A extensão da superfície sustenta a expansão da forma-

figura, numa espécie de horror vacui que se anula a si próprio, numa neutralização por 

redundância do acto de preenchimento em que a repetição estabelece uma redundância 

da coerência. O ritmo interno redunda na monotonia intencional. O mesmo 

esvaziamento actua sobre a possibilidade de um projecto abstracto. Não há interesse 

pela abstracção, mas apenas desinteresse pela representação, resultado de uma corrosão 

niilista que deixa apenas o que sobrevive a um excesso que extingue – sem figura, sem 

forma e sem cor, nem figurativo nem abstracto. 

Títulos e inscrições (que já eram apanágio na fase neo-figurativa) exploram-se num jogo 

de palavras de alusões irónicas, lançando expectativas que a pintura esvazia ou se 

                                                                                                                                               
200). 

373 Eduardo Batarda, “Atrasado mental”, in catálogo da exposição: Eduardo Batarda, Lisboa: Galeria 111, 
Abril 1992, 

374 Ibidem. 
375 João Miguel Fernandes Jorge, “A Velocidade, a Distância de um Eco”, in Abstract & Tartarugas, 



 828

desinteressa. O texto lança-se como uma armadilha («pinturas-gaiolas-armadilhas»376), 

remetendo a percepção para uma decifração impossível e inútil. Nunca sabemos se é o 

visual que está refém do título ou o contrário. O próprio pintor, confrontado com uma 

questão sobre o sentido dos títulos («Quando faz os títulos dos seus quadros pretende 

explicar acrescentar ou complicar ainda mais?»), respondeu esvaziando a resposta por 

acumulação e excesso de tudo e de nada: «Pode ser isso tudo ao mesmo tempo, pode ser 

só uma ou duas dessas coisas. Pode não dizer nada de importante, pode já estar tudo 

explicado, embora, ao mesmo tempo, nada esteja explicado»377. 

 

Houve uma orientação em toda esta fase das camuflagens que foi implicando pequenas 

inflexões. Se em 1982 começaram os gestos elípticos, em 1984 as estruturas lineares 

invadiram internamente a composição, como uma grelha geradora. A forma elíptica 

passava a agir como um redemoinho estrutural de dissolução. Em 1985 acentuou-se o 

emaranhado numa nova acumulação, já não iconográfica, mas dessa grelha estrutural, 

ao ponto de a mesma se anular. A questão em torno da qual estas inflexões se 

articulavam parecia ser: como é que um elemento estrutural se pode saturar?... e se por 

redundância da depuração? Em 1987 houve ainda uma inflexão para uma tonalidade 

azul escura dominante. As pinturas apresentadas nas exposições seguintes (na Galeria 

111 em 1989, Galeria Zen em 1990 e de novo 111 em 1992) revelavam um sofisticado 

trabalho de transparências em que as cores voltavam a disputar a primazia ao negro. 

Depois de atravessado um período de progressivo fechamento, as pinturas pareciam 

voltar a abrir-se, como que de dentro para fora, reforçando a dimensão dinâmica das 

formas.  

 

Uma breve série de 1997, apresentada na antológica de 1998 do pintor, suspendia 

momentaneamente as estruturas lineares de camuflagens. Uma exploração colorida de 

aglomerações, com ironias a uma possível ligação à Pop Art, exibiu-se na série (Nunca 

Fui) Art Pop e na pintura Nothing Really, uma directa reacção à incorporação de uma 

obra sua de 1965 (O Sr. Professor C. J. P.P na hora do maior movimento) na exposição 

                                                                                                                                               
Lisboa: Relógio d’Água Editores, 1995, pp.321-323. 

376 José Luís Porfírio, “Ilusionismo sem ilusões”, Expresso (Cartaz), Lisboa, 2 Maio 1992 (reed. in 
catalogo da exposição: Eduardo Batarda. Pinturas. 1965-1998, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 3 Março a 10 Maio 1998, pp. 199-
200). 

377 Eduardo Batarda, entrevista com Sara Belo Luís; “Artes. Eduardo Batarda. «Tudo me serve para fazer 
pintura»”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 22 Abril, p.10. 
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The POP ‘60s – Travessia Atlântica, concebida especialmente para o Centro Cultural 

de Belém por Marco Livingstone em 1997. 

 

As estruturas lineares retomavam-se de novo na série que levava à feira Arco Madrid e 

que, por isso, era intencionalmente intitulava Hispania Romana. Era um retorno ao 

processo das camuflagens mas deixando mais claramente reaparecer uma figuração em 

tons de banda-desenhada lembrando os guaches dos anos 70, mas com alusões menos 

caóticas e ambíguas, embora mantendo a mesma intensidade irónica. Do jogo 

desfigurador de linhas serpentinadas a figura emergia numa resistência ao 

desaparecimento por cumplicidade com a intencionalidade directa da sua ironia. 

A exposição de Março de 2000 na Galeria 111, que inaugurava um novo espaço da 

galeria, efectuada oito anos depois da anterior exposição individual em galeria e dois 

anos após a retrospectiva na FCG, apresentava um estado de encruzilhada, sem a 

coerência de grupo habitual em Batarda. Fase de transição, sempre demorada e pausada 

em Batarda, normalmente coincidindo com uma escassa produção, ela manifestava-se aí 

sobretudo como despedida das camuflagens anteriores, que já se pareciam ironizar na 

figuração que se recusava a camuflar, ao mesmo tempo que se intrometia a série 

seguinte, como que reactiva a essa resistência à camuflagem – e em que se substituía a 

camuflagem pela elipse.  

 

 

14.3. Eclipses II: ocultações 

 

«Porque é que eu pinto formas tão absolutamente casuais e banais? 

 È porque estas coisas são arbitrárias, inteiramente arbitrárias. 

 E a banalidade é o maior tema» 

(Eduardo Batarda, 2000) 

 

A série em torno das ocultações que, apesar das distâncias formais, tem continuidades 

de atitude e concepção com as camuflagens, era anunciada com a obra Doctor B de 

1996-1997, apresentada na antológica de 1998 na FCG, quando a série se iniciava, e só 

teria de novo continuidade visível na exposição individual na Galeria 111, em 2000. 

Esta série, mais lenta e até melancólica que a série das camuflagens, acentuava ainda 

mais a inutilidade da acção. O anterior horror ao vazio virava-se ao avesso e tornava-se 

horror ao excesso. Se antes dominava a redundância, agora esta substituía-se pela 
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carência – o que não deixava de fornecer correspondências com as fases anteriores. Esta 

fase revelava-se mais serena que a anterior, em que o emaranhado linear provocava 

efeitos de distensão ou concentração numa orgânica estrutural, exactamente porque essa 

dimensão orgânica se tornava agora formal ao se situar exclusivamente no contorno da 

figura gestáltica (e não de representação). Se antes não havia figura, mas rede e 

emaranhado linear, agora havia apenas figura pura, delimitada com preciso contorno 

linear, exactamente porque se antes o organicismo linear tinha um esforço estrutural, 

agora ele era figurativo. Se antes o olhar perdia-se no labiríntico emaranhado linear, 

agora passava a ser preciso o movimento do olhar que acompanha o contorno linear.  

A ironia tornava-se mais processual que iconográfica. O resultado era uma figura 

despida de referências numa estratégia de obliteração, um vulto anti-palimpsesto. Este 

gesto por negatividade e subtracção, movendo-se na perseguição da banalidade e 

inutilidade, dava assim continuidade ao anterior gesto anestesiado. E é este gesto 

niilista e decadente (em sentido nietzchiano
378) que confere à pintura um sentido 

fragmentário e dispersivo. Se antes a dimensão estrutural da composição ficava 

subjacente à camuflagem, que um eixo central e fundador de uma simetria lembrava 

como se tivesse sido a base de todo o processo e o centro dinamizador das próprias 

camadas sobrepostas, agora ela fica apenas anunciada, com a sensação de que faltam 

partes para a efectivar, propondo-se como se fosse algo a descobrir pelo processo de 

sobreposição mas que já não lhe é inerente, como se todas as camadas sobrepostas 

fossem um gesto de cobertura que deixaram um mero resíduo arqueológico, uma mera 

reminiscência de uma forma estrutural anterior. Mais uma vez, estas pinturas revelam o 

irónico esforço de um esforço de apagar (radicalizado) que deixa uma figura (pura), não 

devido ao atavismo do que fica e resiste por impossibilidade de tapar o elemento 

tapador, mas devido à plenitude opaca do que se acrescenta para tapar.  

Numa ocultação progressiva, Batarda procurou resistir ao sentido ou à explicação, por 

um jogo de carências. O contraste figura/fundo, não sendo fortalecido pela cor (num 

contraste não muito intenso e apenas derivado da alteração de uma mesma cor 

dominante), é conciso na sua finura de recorte. Já não a simetria das camuflagens, em 

que todos os desvios eram devolvidos a um eixo central, mas a deriva e oscilação de um 

                                                 
378 Para a noção de niilismo e decadência a que nos referimos, cf. Friedrich Nietzsche, A Origem da 

Tragédia, Lisboa Editora, 2002. Para panorama mais alargado da questão do niilismo em Nietzsche, cf. 
Cf. Viriato Soromenho Marques, «Nietszche e Kant: em torno do niilismo», in Nietzsche: Cem anos 

após o Projecto «Vontade de Poder - Transmutação de Todos os Valores» (Organização de António 
Marques), Lisboa, Vega, 1989, p.65-89. 
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acaso. O recorte da mancha, assimétrica e irregular por excelência, esquiva-se através 

do seu serpentear caprichoso criando uma espécie de heráldica orgânica. Esta dimensão 

mais orgânica (lembrando flores ou ossadas) substitui o anterior emaranhado viscoso 

(que lembrava esparguete). A imagem resulta do que fica do esforço de ocultação, mas 

não ficamos com o resíduo do que sobrevive ao exercício de apagamento, essa alguma 

coisa de uma realidade prévia. O que fica é a própria mancha que apagou por 

sobreposição, como um outro que fica depois de ocultar. O que fica não é um resto do 

mundo (seja relativo a um referente seja a um significante prévio), mas o que foi esse 

esforço de apagar e negar o mundo. Uma existência prévia, que não era mundo 

referenciado mas ela própria também pintura, fez parte do processo, porém para sua 

própria negação, para manifestação desse acto de negação que é apagamento da própria 

mimesis, da qual a mancha resultante será uma espécie de heráldica vitalista sem 

símbolos nem ícones, porque nasce dessa negação. O resultado é tanto figura-pura 

como não-figura-pura, numa indiferenciação e reversibilidade que, contudo, não aceita 

a abstracção. Havendo origem prévia ela não poderá ser propriamente abstracção. É o 

esforço do apagamento dessa origem que sustenta a mancha resultante. A figura pura 

resultava de um eclipse sobre qualquer tentação ou possibilidade de se estabelecer um 

sistema de representação e de sugestão referencial. E assim, dificilmente podendo ser 

sistema figurativo ou sistema abstracto, porque tanto há a presença dos dois como a 

negação dos dois – em novo patamar de derrisão de dicotomias.  

Os títulos são sugestivos, mas para perturbarem como parte desse jogo de decifração 

escondida, como mais uma camada que tapa, que oculta a referência de origem. O título 

fala do tema nos esforço de dele se esquivar, numa espécie de bluff linguístico.  

Inicialmente eram cores mais dessaturadas, logo evoluindo para cromatismos não puros, 

mas mais activas e ácidas, espécie de agonia do esforço de perda dessa pureza, como 

também envolvendo formas mais arredondadas e preenchendo a superfície, sempre 

exercendo algum domínio sobre esta, para se tornarem formas mais finas que se 

estendem como manchas lineares filiformes, ósseas e espinhosas, mais atrofiadas e 

oprimidas pelos fundos, como se a ocultação fosse mais excessiva e o resultado 

possuísse uma maior dimensão de sobrevivência.  

O acto de ocultar lembra várias referências da história da arte: Malévitch pintou sobre 

iconográficas até chegar ao eclipse total do seu Quadrado Negro; Soutine pintou por 

cima de pintores que desprezava, procurando afirmar o seu gesto cultural e histórico 

sobre o da pintura anterior; Rauschenberg apagou quadros de De Kooning, que 
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admirava, valorizando esse acto subtractivo; Batarda pintava para apagar, numa apatia e 

anestesiamento dos gestos de sobreposição. Batarda reportava-se a relações ou mesmo 

heranças possíveis com as ocultações surrealistas, sobretudo de Fernando Azevedo, ou 

as elipses das séries Banho de Ingres ou Retratos de Ausência de Júlio Pomar. Mas, em 

Batarda, as ocultações surgiram no corolário de um percurso cáustico de apagamento ou 

subtracção por redundância, em que o acto de inscrever se confundia e revertia no de 

apagar, de obliteração de sentidos e de figurações, por inutilidade de estratégias e de 

ideologias culturais. O que ficava era sempre esse sarcasmo sobre a própria acção 

irrisória da arte que alimentou toda a sua produção. 
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15. José de Guimarães 

 

15.1. Inícios entre Europa e África: a génese do «morfema» 

 

«Do Minho e do Barroco até à África. (…). O Minho é verde e 

barroco. As romarias das festas gualterianas de Guimarães são 

amarelas, douradas e vermelhas, o céu azul. Se a África me transmitiu 

o sentido do símbolo, o Minho deu-me a paleta com que pinto» 

(José de Guimarães, 1984) 

 

José de Guimarães iniciou-se nas artes plásticas entre a década de 1950 e seguinte, 

numa assumida fase de aprendizagem, sobretudo de técnicas, em que foi marcante a 

Cooperativa Gravura, com as lições de pintura de Gil Teixeira Lopes e Teresa de 

Sousa. Realizaria ainda os cursos de gravura em metal com Hayter (1964), Rossini 

Perez (1965) e a argentina Carmen Gracia (1966). Esta última apresentava uma obra de 

carácter optimista e de formas estilizadas e abertas, permitindo apontar precoces 

afinidades com o que José de Guimarães desenvolveria quase cerca de 10 anos depois. 

A crítica reconhecia em Carmen a «frescura» e «impacto visual» de «grandes planos 

luminosos» e «grafismo infindáveis», num «”ballet” abstracto de rica fantasia colorida» 

em «formas simples, elementares»379 e um «entusiasmante optimismo»380 – expressões 

que se ajustariam, com outra síntese e épica, a futuras produções de José de Guimarães, 

que adiante destacaremos.  

A produção de José de Guimarães da primeira metade dos anos de 1960, 

correspondendo a uma fase de formação, foi dominada por desenhos a tinta-da-china, 

num expressionismo que vivia da rapidez e da acumulação dos gestos que concebiam as 

figuras e em trabalhos de gravura cujos resultados eram marcados por séries de gravura 

de Georges Rouault (1871-1858), sobretudo Miserere, de 1922-1927381. Para Guimarães 

                                                 
379 Nelson Di Maggio, “Das Artes plásticas. Celebrante da vida. 17 Gravuras de Carmen Gracia (Galeria 

«Gravura»)”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº215, 10 Novembro 1965, p.18. Carmen Gracia 
apresentava-se individualmente na Galeria Gravura em finais de 1965, depois, tal como Guimarães, na 
Exposição de Novembro da SNBA. Em Julho 1966 seria a exposição dos alunos do seu curso de 
gravura, com elogios humanos e de «qualidades pedagógicas». Cf. “Actividade artística. Curso de 
Gravura”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº252, 14 Setembro 1966, p.13. 

380 Nelson Di Maggio, “Das Artes Plásticas. Uma exposição fora de série. Exposição de Novembro, 
desenho e gravura. Sociedade Nacional de Belas Artes”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº218, 1 
Dezembro 1965, pp.8-9. 

381 Guimarães deixaria anos depois a sua admiração num artigo sobre o artista francês. Cf. José de 
Guimarães, “Georges Rouault um pintor memorável”, in O Comércio, Luanda, 5 Agosto 1970, pp.3, 6 
(suplemento). Sobre as gravuras de Georges Rouault, cf. catálogo da exposição: Georges Rouault. 

Exposition du Centenaire, Paris: Musée National d’Art Moderne, 27 Maio a 27 Setembro 1971, pp.151-
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esta fase desenrolava-se como uma espécie de início catártico. Os desenhos traziam 

uma memória de Kokoschka (1886-1980), que na situação portuguesa lembravam 

trabalhos de Júlio dos Reis Pereira, publicados nos primeiros anos na revista Presença e 

anteriores à série Poeta. O entendimento destes primeiros trabalhos ainda apresentava 

vínculos a fascínios pelo expressionismo alemão da Die Brücke, Munch, Goya382 ou 

ainda Matisse.  

Entre 1965 e 1966, José de Guimarães desenvolveu o seu primeiro ciclo determinante 

de pintura, em torno de títulos (alguns de séries) como Espiões, Os seus ídolos são 

Prata e Ouro ou O que somos. Entre marcações neo-dadaístas, sobretudo próximas das 

combine paintings de Rauschenberg ou da pop art, explorou figuras e signos 

justapostos. A colagem ou a planificação gráfica permitia não só a invasão de 

quotidiano e de real como a dispunha num artifício artístico. O uso de letras e 

algarismos invertidos tornava-os mais formas do que escrita. Em La Vache qui rit 

(1966), a internacional marca de queijo assumia protagonismo na composição ao 

mesmo tempo que se integrava nela. Numa estética de reconciliação, os ícones prévios 

procuravam integrar-se num âmbito plástico sem dissolverem a sua origem não artística, 

anunciando a capacidade de integração que atravessaria a obra de José de Guimarães. 

 

Em 1967 José de Guimarães partia para primeira comissão em Angola, onde 

permaneceria até 1970, numa fase artística que seria dominada por uma aproximação a 

estéticas do nouveau réalisme, com apropriações de objectos em consciência de espaço 

e volume. Numa vontade de provocação cultural apresentava-se com tais propostas em 

1968 no Museu de Angola de Luanda, trabalhos que a crítica considerava aproximadas à 

actualidade de Rauschenberg383. A exposição era acompanhada de um Manifesto dos 

Pintores Inconformistas, editado em periódico. Aí escrevia em tom próprio: 

«Abandonem os pincéis e a paleta e utilizem as ferramentas com que se moldam o ferro 

e o betão / Aproximem-se da vida e usem os materiais do nosso tempo»; «A Arte é 

irreverência, inconformismo e perturbação» e «mistério».  

Das obras apresentadas destacaram-se Telefone ou Retrato de Família (ambas de 1968). 

Em Telefone, uma cabine telefónica fechada com umas calças no qual aparece a palavra 

                                                                                                                                               
232.  

382 Segundo o próprio José de Guimarães, entrevista com António Duarte, in Tempo, Lisboa, Outubro 
1980 (reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições Afrontamento, 
2000, pp.47-53). 

383 Luís Jardim, in O Comércio, Novembro 1968 (cit. in catálogo da exposição José de Guimarães. 
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«Grito» e do outro os algarismo de 1 a 7 (dias da semana). Na cruzeta a inscrição «Open 

a new era». Tecto e chão afundam-se em espelho, enquanto que o vidro da cabine abre o 

espaço ao se atravessar na transparência, numa tensão entre abertura visual e 

fechamento espacial. Uma insinuada irreverência contra a censura, de vontade de 

mudanças, podem ser lidas no modo críptico e descontextualizado dos elementos, 

permitindo avaliar esta fase de José de Guimarães no âmbito dos primeiros tempos da 

Primavera Marcelista.  

                                                       

Mais ambiciosa, Retrato de Família explorava a dimensão objectual de caixas-molduras 

que protegem e exibem imagens-objecto como relicários (questão esta que retomará 

com outra incisão e consciência em fase ulterior) em estrutura modular, como 

relicários-pop. As caixas, cujas faces actuam como suportes e molduras onde se 

recortam objectos ou pintam formas simples de inspiração pop, apelam ao espreitar 

voyeurista. As caixas mantêm cada face numa disposição ortogonal com que 

apresentam cada uma das figuras. Uma lógica de montagem e colagem, não no plano 

                                                                                                                                               
Exposição de Pinturas e Objectos, Luanda: (Galeria do CITA), (Novembro?) 1972. 

José de Guimarães, Retrato de Família, 
1968, caixas de madeira pintadas e 12 
objectos vários, dimensões variáveis 
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mas no espaço, assenta em estruturas que se viram como planos ortogonais ordenados 

para múltiplos lados, como que querendo manter-se na ordem do plano, mas para um 

desafio múltiplo de uma percepção a 360º. A mobilidade estrutural dos módulos coloca 

a peça num dimensão de transitoriedade de instalação, numa «ironia da condição de 

exposição enquanto situação-objecto de arte: «Poderia tratar-se de uma exposição 

acabada de chegar e ainda por instalar, ou então de uma exposição já finda, agora 

embalada para o seu posterior transporte»384.  

Esta obra trazia a peculiaridade de agregar memórias recentes das artes plásticas 

portuguesas. Por um lado lembrava as primeiras caixas ditas neo-dada que Areal 

trabalhara desde 1964 e que foram apresentadas quando José de Guimarães se 

encontrava em Lisboa. Por outro, os recortes de perfis monocromáticos lembravam, em 

versão opaca, os plexiglas de Lourdes Castro (de quem o próprio José de Guimarães 

consideraria que «dentro da Pop-Art mundial» «tem-se evidenciado como uma 

criadora»385). Intermitente no seio desta obra, surgiam sinais, letras e números da 

cultura ocidental, mas isolados dos seus códigos e preparando os ulteriores morfemas – 

que analisaremos mais adiante.  

Após esta exposição, dominada por referências da recente cultura europeia, Guimarães 

iria iniciar um processo de agregação ou simbiose cultural que teve como ponto de 

partida a arte indígena africana. Assim, a partir de 1970, crescia um interesse pela 

cultura africana ligada à arte étnica angolana e aos trabalhos do antropólogo José 

Redinha, cujos estudos já tinham marcado, como vimos, Joaquim Rodrigo. Nesta altura, 

José de Guimarães publicava alguns artigos em periódicos angolanos onde a arte 

contemporânea e a africana se misturavam386 enquanto começava uma colecção pessoal 

de arte indígena angolana.  

Marcante nesta fase e para essa simbiose foi o início do alfabeto de «morfemas»387 ou 

ideogramas, criados a partir de 1970 com desenvolvimento até 1972, e ainda com 

aplicações até cerca 1974, atravessando assim toda a fase africana. Ainda estariam 

                                                 
384 João Fernandes, “José de Guimarães, anos 60-70: princípios de construção de uma crítica do signo”, in 

catálogo da exposição: José de Guimarães. 40 anos de criação. Retrospectiva / Retrospective / 1960-

2001, Lisboa; Quetzal Editores; organização Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro da Cultura; 
Cordoaria Nacional, (Julho-Agosto) 2001. 

385 José de Guimarães, em diálogo com Carlos Lança, “Conversa de pintores. Carlos Lança responde. 
José de Guimarães pergunta”, in O Comércio, Luanda, 2 Setembro 1970, p.5 

386 José de Guimarães, “A evolução da forma. Caminhos da arte”, in O Comércio, Luanda, 29 Julho 1970, 
pp.3, 6 (suplemento). 

387 Expressão criada por Gillo Dorfles e logo adoptada pelo vocabulário crítico da obra de José de 
Guimarães. Cf. Gillo Dorfles, in José de Guimarães, Porto: Edições Afrontamento, 1991, p.7-16. 
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presentes depois, embora já não como sistema, para aparecerem reinseridos com 

liberdade em futuras produções, destacando-se a série Camões. Embora reconhecendo 

que a arte africana, sobretudo a cultura Ngoyo de Cabinda, lhe fez «saber como se 

efectua a concentração do significar e a carga mítica das formas», Guimarães 

reconhecia também que se apropriara «mais do seu ritual do que dos seus 

significados»388. Podendo ser avaliadas como prolongamento das anteriores sinaléticas 

de marcação pop, esta nova «arte de sinais» permitia ao pintor insinuar uma dimensão 

enigmática e misteriosa, que na altura a crítica sublinharia389, mas que passava 

sobretudo por uma maior libertação da figuração relativamente a conteúdos 

reconhecíveis, para se concentrar na sua própria constituição ideográfica. Por isso, os 

morfemas permitem-nos identificar uma das principais facetas de José de Guimarães 

que consideramos nos antípodas de Álvaro Lapa: a capacidade de encontrar uma 

unidade integral em cada parte que simultaneamente está disponível para se integrar 

noutra totalidade.  

Noutra leitura, o alfabeto ideográfico podia actuar como modo de comunicar escapando 

à censura (como de outra maneira efectuou Joaquim Rodrigo nos seus primeiros anos 

neo-figurativos), com latentes questões políticas e de oposição ao regime vigente390. 

Sem uma carga tão intensa como a de Rodrigo, era o modo de uma estética incorporar 

uma militância amena e dissimulada, atenuada na veemência dessa carga para deixar 

                                                 
388 José de Guimarães, in Marc Van Jole, José de Guimarães, Antuérpia: Art & Biblio Press, 1979 (reed. 

In José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições Afrontamento, 2000, p.45). 
Ver também as informações do próprio pintor em entrevista com António Duarte, in Tempo, Lisboa, 
Outubro 1980 (reeditado in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições 
Afrontamento, 2000, pp.47-53). Ver ainda, José de Guimarães, “Em busca do Mito”, in jornal da 
exposição: Los Angeles Art Afair, Lisboa: Galeria Quadrum, 1989 (reed. in catálogo da exposição: José 

de Guimarães, 1962-1992, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 18 Março 
a 3 Maio; Porto: Casa de Serralves, 16 Julho a 30 Agosto 1992).  

389 Fernando de Azevedo sublinhou a dimensão de mistério nesta fase de Guimarães. Cf. Fernando de 
Azevedo, “José de Guimarães”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, nº21, 
Fevereiro, pp.50-54. Azevedo era sugestionado por um manifesto de José de Guimarães e sem os 
respectivos corolários para entender esta fase como causa para outras dimensões. Anos depois, já 
Eurico Gonçalves podia melhor observar que não via «qualquer relação com o mistério», recusando a 
marca do ritualismo africano (que para nós está sincreticamente presente), para sublinhar «essa “mise-
en-scnène” barroca de um conjunto se símbolos festivos». Cf. Eurico Gonçalves, in catálogo da 
exposição O Pintor e o Modelo, Lisboa: SNBA, Dezembro 1978 (reed. in catálogo da exposição José 

de Guimarães. Dez anos de pintura. pintura. Desenho. Objectos. Gravura. 1968-1978, Guimarães: 
Sociedade Martins Sarmento, Junho 1979). Fernando Pernes preferiria a expressão de «um indizível 
poético» e do «fascínio do indizível». Fernando Pernes, “Visão e revisão de José de Guimarães”, in 
catálogo da exposição José de Guimarães. Dez anos de pintura. Pintura. Desenho. Objectos. Gravura. 

1968-1978, Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, Junho 1979. 
390 O próprio pintor sugere esta aproximação em entrevista com Fátima Lambert Alves de Sá, publicada 

no Jornal da exposição: José de Guimarães, 1962-1992, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
Centro de Arte Moderna, 18 Março a 3 Maio; Porto: Casa de Serralves, 16 Julho a 30 Agosto 1992 
(reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições Afrontamento, 2000, 
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que os elementos respirassem no seu espargimento formal. O morfema surgiu entre o 

apelo representativo ideográfico e a arbitrariedade do sinal – nem alfabético nem 

ideográfico, não apelando à fonética nem à escrita, apresentavam uma deriva sinalética 

que unia o mundano ao cosmopolita, por afastamento da cosmogonia de Joaquim 

Rodrigo. Este dicionário de morfemas era também diferente do dicionário de objectos 

de René Bertholo. Neste era o quotidiano da cidade industrial avançada que era figurado 

e que dirigia o dicionário e que facilitava o seu reconhecimento referencial. Por isso, 

não eram ideogramas apenas reportáveis ao pintor porque remetiam a uma memória do 

mundo. Os morfemas de Guimarães eram mórficos na génese e agiam como signos 

formais sendo, assim, uma inevitável invenção do pintor. Por outro lado, enquanto que 

em Bértholo os objectos figurados eram lançados na sua integralidade e assim se 

espalhavam por acumulação e sem articulação, em Guimarães dominava a parte ou 

signo (o morfema) que precisava da sua articulação para reencontrar na integração uma 

outra e devida totalidade figurativa.  

 

Em 1971, José de Guimarães explorou esculturas de madeira pintada, espécie de planos 

recortados que se davam no espaço e se sobrepunham em relevos. Por vezes surgiam 

com pregos espetados tal como os fetiches africanos, mas o seu fundo intensamente 

colorido, advertia alicerces pop em que tais referentes se moviam. O recorte da forma 

efectuava-se num modo de economia formal que iria preparar séries seguintes (e 

anúncio mais distante das esculturas de papel). Quando apresentadas em Luanda, o 

pintor reconhecia a acentuação da marcação africana, embora se apresentasse como «um 

pintor Europeu tomado por África»391. Reconhecia também uma «agressividade que 

comunica»392 que, consideramos, na continuidade do esforço dos morfemas, preparar 

uma dimensão de espectáculo comunicativo. 

                                                                                                                                               
p.105-117) 

391 Cf. Maria Virginia de Aguiar, “O pintor José de Guimarães a poucos dias da «mostra» no CITA. A 
gramática que utilizo tem um acentuado passo africano”, in A Província de Angola, Luanda, 11 
Novembro 1972, pp.5, 14 

392 Ibidem. 
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Como corolário imediato do alfabeto de sinais, seguiu-se a série Africana, conhecida em 

títulos também em séries como Máscara, Sinais ou Totem, que dominaria os anos de 

1972 e 1973, sobretudo até à exposição na Galeria Dinastia deste ano, o que faria José 

de Guimarães regressar provisoriamente a Lisboa. Os anteriores trabalhos de carácter 

escultórico tinham preparado o trabalho formal na pintura, onde uma estrutura compacta 

da superfície se desenvolvia numa lógica imbricada de encaixe. O fragmento estava 

presente mas não livre, para antes se fixar como signo próprio, sem desejo de uma 

figura global a que pertença. Setas, números e letras mantinham-se num sublinhar 

sinalético que absorvia outras formas mais orgânicas. O que era figura parecia tornar-se 

sinal ideográfico e vice-versa. Tais sinais carimbavam as formas como tatuagens (o que 

se ironizava no título Máscaras com Tatuagens, 1973). Também a máscara participava 

nesta exploração esquematizada e estilizada, registando uma intencional 

impessoalidade. Guimarães explorava uma dimensão mágica onde se especulava o 

mistério formal do signo. Inicialmente essa dimensão ainda conduzia as formas, as 

fixava e prendia em composições tensas e de bloqueamento formal. As formas 

encostavam-se no seu preenchimento da superfície. Estas superfícies, lisas de cores 

resplandecentes, preparavam fases seguintes, mas não havia ainda um fundo aberto 

sobre o qual se pudessem vaguear e explanar festivamente as formas.  

José de Guimarães, Máscara Fetiche, 1972,  
acrílico sobre tela, 200x149 cm 
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Depois desta formulação totémica, que implicou algum hieratismo entre 1971 e 1972, 

desenvolveu-se uma forma totémica mais ágil e metamórfica, que se abria e relacionava 

com o espaço. Tratava-se de ligar o arquétipo à fantasia lúdica, criando um arquétipo 

vivo e animado. Não era a ancestralidade que se suspendia, mas um devir presente que 

se atravessava. Era nesta aparentemente simples orientação que José de Guimarães ia 

encontrar o sentido lúdico e festivo do seu projecto artístico.  

 

 

15.2. A abertura das formas 

 

O desenvolvimento seguinte foi o dessa abertura dos fundos e, contiguamente, das 

formas. As formas não queriam ficar reféns e suspensas nos mistérios dos signos, dai 

considerarmos que o alfabeto sígnico-formal de Guimarães foi a expurgação da forma, 

o estabelecimento de um código autónomo no interior do qual as formas determinam as 

suas próprias vontades. A partir de então, as formas disponibilizavam-se para um jogo 

lúdico de trocas estéticas393. Esta relação entre a cultura ocidental pós-industrial e 

culturas pré-industriais (como seriam as africanas) abria espaço a ciclos dialécticos de 

relações exploradas formalmente por Guimarães. No espaço descerrado por uma 

civilização (a ocidental) que se abrira a uma deriva plural na desagregação de um 

sistema de representação que o orientasse, Guimarães explorou um formulário 

sincrético. A aproximação ao mistério394 da fase africana seria apenas um preâmbulo 

para essa abertura plural que as séries imediatamente a seguir (1974-1975) 

desenvolviam, e que era também uma abertura ao espectáculo sensorial das formas. O 

resgate africano fará mais parte de uma aldeia global do que do primitivismo de 

Gauguin ou dos expressionistas (que participavam num processo de falência de um 

secular sistema de representação). O que nestes era feito na recusa da civilização 

ocidental, em Guimarães era de assimilação e mestiçagem cultural, como aliás os 

desenvolvimentos da sua obra justificariam. Em Guimarães não havia nenhum mito das 

origens, mas um complexo da globalidade.  

A magia e mistério da arte africana resvalam nessa ausência de mistério da imagem 

ocidental, onde terminaram os milagres da imagem. José de Guimarães preparava-se 

                                                 
393 Para esta reflexão tomámos de novo reflexões de Jean Baudrillard no âmbito do design. Cf. Jean 

Baudrillard, Para uma crítica da economia política do Signo, Lisboa: Edições 70, 1981, sobretudo a 
décima parte: “«Design» e ambiente ou a escalada da economia política”, pp.237-276. 
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para sincretizar as orientações da história da imagem, sejam elas mágicas, artísticas ou 

económicas
395. Daí o caleidoscópio de motivos-temas que se iria seguir, em ciclos que 

segundo o pintor se desenrolam durante cerca de 3 anos, necessários desde a génese à 

maturidade formal e sígnica396. 

 

O anterior domínio da noção de fragmentação atenuava-se de série para série, no 

esforço de uma conjugação figurativa a partir dos elementos, em função de uma figura 

dominante e sintética. As séries seguintes, de transição e abertura do mistério para o 

espectáculo, seriam as séries dos Reis (1974), dos Feitiços (1974) e dos Amantes (1974-

1975), acerca das quais o crítico belga Marcel Van Jole considerou uma «nouvelle 

figuration symbolique fragmentaire»397. Nestas séries, as formas surgem como 

associação de fragmentos e acumulação sígnica ainda em desejo de uma globalidade 

sintética que uniformize a forma e a cor. Fragmentos ideográficos, como alguns 

elementos sinaléticos e letras que já antes apareciam, eram agora prolongados.  

À fragmentação de uma forma sintética, que se impõe com a máxima redução de um 

mínimo possível, adequa-se uma ideografia simbólica que facilita uma colagem ao 

montar simultaneamente uma composição formal e uma narrativa. As formas formulam 

um código, e não os conteúdos, de modo a que a narrativa que ela constrói se confunde 

com a expressão da imagem. O fragmento não actua como mutilação ou destroço 

dramático, mas como parte autónoma que anima um jogo de conjugação figurativa. A 

parte não está perdida, sendo tanto essa unidade sígnica em si, como facilmente se 

integra na unidade da figura. A reversibilidade entre a parte e o todo, ou entre o 

morfema individual e o sintagma pictórico398, ambos autónomos como figuras, 

preparava a versatilidade de um discurso formal e sígnico característico de José de 

Guimarães,  

O sentido de puzzle processa um jogo entre a parte e o todo que assume as 

responsabilidades compositivas, contribuindo para um processo de expansão formal que 

se iria desenvolver. As formas deixam de parecer tão fixas, escapando a qualquer 

analogia com as leis da gravidade e da física quântica. Esta articulação entre partes, 

                                                                                                                                               
394 Ver p.837, nota 389, desta parte nosso trabalho.  
395 Fases da história da imagem, segundo Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris: Éditions 

Gallimard, 1992, p.18. 
396 José de Guimarães, entrevista com Fernando Pernes, in José de Guimarães, Lisboa: Imprensa 

Nacional, Casa da Moeda, 1984, p.33. 
397 Marcel Van Jole, “José de Guimarães et Rubens”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº35, Dezembro 

1977, pp.8-11. 
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cada qual com a sua autonomia de configuração, fechada sobre si própria, fazia da 

composição um ritmo de justa e sobreposições em função do domínio do espaço da 

superfície. Cada elemento encontra o seu lugar por relação e ajustamento com os outros. 

A fragmentação procurava um exercício contrário, de reintegração, que na altura já 

acompanhava uma orientação que teria decisivos desenvolvimentos. A dialéctica 

efectuada entre fragmentação e reintegração sígnica, e desta com a efectuada entre 

síntese e expansão formal, facilitava tanto a incorporação de diferenças, de mestiçagens 

culturais formais, tal como a aplicação noutros suportes e áreas técnicas, o que seria 

visível no trabalho escultórico alguns anos depois.  

Salientam-se metamorfoses e associações fixas, suspendidas como fetiches 

provocadores de metáforas mágicas, onde o primitivismo e o civilizado se reconciliam. 

Esta síntese reconciliadora de Guimarães ultrapassava o olhar colonialista sobre a ideia 

de primitivismo. Assumindo o fascínio formal, Guimarães efectuava a síntese como 

expressão decorativa que devorava a ética e se protegia de qualquer etnocentrismo da 

manifestação dessa mesma ética. Não há um olhar antropológico assente na separação 

(com o referido perigo etnocentrista), mas uma síntese que se formula nas formas e que 

por estas absorve os conteúdos. Neste sentido, as formas surgem como sinais 

ideográficos, cujo sentido se faz como concepção formal, na sua dimensão gráfica pura. 

Qualquer discurso efectuado produz-se como organização e sentido da linguagem 

gráfica. Perante a evidência gráfica dos signos (sinais) prescinde-se da evidência dos 

significados. A dimensão simbólica, que só se pode constituir paralelamente aos signos, 

apenas se produz como visibilidade destes. O fascínio das formas é a expressão 

irredutível do significante, que só permite a apreensão de significados como sua 

expressão, podendo assim servir de mediação e reconciliação de diferentes expressões 

culturais. É uma pintura em que a concepção sintética das formas, na sua evidência 

simbólica, funciona como um processo de despojamento de equívocos, fazendo actuar 

uma superfície de mediação e simbiose399 que supera as diferenças das suas múltiplas 

deambulações referenciais. É explícita a supremacia estética do significante sobre os 

desejos dos significados ou dos referentes. Quando a sugestão referencial surge já a 

percepção está preenchida com o fascínio esteticista das formas.  

                                                                                                                                               
398 Cf. Gillo Dorfles, Op, cit., p.7-16. 
399 Marcel Van Jole, “José de Guimarães et Rubens”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº35, Dezembro 

1977, p.8. 
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A dimensão lúdica da cultura pop ocidental absorvia os dramas das contradições 

culturais. Se o primitivismo fornece uma intenção mágica e simbólica, a marca pop 

envolve-a (e exibe-a) como comunicação lúdica, tanto na percepção das formas como 

na linguagem dos signos. Assim, imaginário e quotidiano parecem reunir-se. O mito 

torna-se familiar e próximo, exposto como sedução voyeurista.  

Se em Joaquim Rodrigo o primitivismo se tornava cosmogonia de carácter conceptual 

que procurava ditar as regras de um fazer certo, que superava mesmo qualquer 

confronto inter-cultural, em José de Guimarães ele é apenas forma, já sem esse 

confronto cultural já historicamente consumado nas duas primeiras décadas (por 

Matisse, Picasso ou os expressionistas do grupo Die Brücke), e já perante a afirmação 

da aldeia global desvalorizadora de qualquer aparição de uma outra forma como 

surpresa e choque radical400. 

Começavam-se a sincretizar várias referências culturais na produção de José de 

Guimarães. Numa primeira acepção consideramos que actuava uma articulação entre o 

cloisonnisme de Gauguin e os guaches recortados de Matisse (técnica que Guimarães 

experimentava). Referimo-nos, sobretudo, a uma dimensão estética e lúdica de Matisse, 

da Dança de 1910401 à série Jazz desenvolvida décadas mais tarde, na convergência de 

uma alegria de viver através da volúpia da forma. Também a heráldica de Alan Davie 

mantinha afinidades, depois atenuadas, com esta fase de Guimarães. Encontrar uma 

dimensão arquétipa do signo por via de um acerto formal, como no pintor escocês, ia ao 

encontro do esforço de Guimarães. Mas o que em Davies era pesquisa a partir de uma 

gestualidade expressiva, em Guimarães preferiu-se o encontro e precisão gráfica das 

formas, ao ponto destas se desviarem do gesto do pintor para apelarem mais ao olhar do 

observador. 

                                                 
400 Cf. Gianni Vattimo, Op cit. 
401 Cf. Fernando Paulo Rosa Dias, “Vanguardas e Linguagens (situações pictóricas)”, in Revista da 

Faculdade de Ciência Sociais e Humanas, Lisboa: Edições Colibri, nº13, 2000, pp.167-181. 
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Os Reis de Guimarães resolviam-se de modo necessariamente diferente da série 

homónima de Costa Pinheiro concebera cerca de dez anos antes. Enquanto neste último 

cada símbolo gráfico, fosse ele mais informe ou mais sígnico, era constituição da figura, 

e só no contexto desta se reconhecia, em Guimarães cada signo gráfico, pouco informe e 

pouco simbólico, actuava isoladamente como figura, para se espalhar numa acumulação 

que não reencontrava nem concebia a figura global, num esforço irrisório de re-

contexto. Nos Reis de Costa Pinheiro a figura heráldica fundamentava cada signo, que 

assim não lhe preexiste, numa tensão entre a expressão da parte e a construção integral 

da figura. Em José de Guimarães cada signo preexiste e surge para a figura tanto com a 

sua autonomia como na mobilidade lúdica da sua integração. À reconstituição heráldica 

de Costa Pinheiro, que obrigava cada parte ao esforço desse refazer de cada figura, 

contrapunha-se em Guimarães uma divagação sem coacção das partes, uma falsa 

heráldica devido ao modo como as formas pareciam não ter ainda lugar obrigatório.  

José de Guimarães, Retrato de Rubens, 
1978, acrílico sobre tela, 220x160 cm 
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Se há residuais marcações neo-cubistas, estas não são de análise do espaço, mas do 

plano, não de construção mas de desarticulação402. Cada forma é um cheio de cor e 

textura perfeitamente delimitada (ou recortada). O contorno abre a figura contornada e 

expande-a. O claro-escuro gradativo e modelador surge como expressão visual 

animadora das superfícies, não lhes procurando volumes. Nesta fase já se exploram 

cores mais francas que puras e formas mais elementares que depuradas, mas ainda não o 

arabesco que logo de seguida se desenvolveria. 

Uma serigrafia de comemoração do 1º de Maio, que acompanharia o congresso da 

AICA realizado em Portugal em 1976, teve um sucesso que atraía o crítico belga Marcel 

van Joel, que logo conduziria José de Guimarães a várias exposições na Bélgica. Um 

sucesso internacional que traria, como costume, reflexos nacionais. As séries seguintes 

(Desporto e, sobretudo, Rubens) iriam lucrar com visibilidade internacional que a partir 

de então se estenderia.  

Na série Desporto (1977) as partes reconstituem-se como figura, num esforço mais 

integral de compor o morfema. O fragmento recupera-se para um efeito de repetição e 

de movimento (que, conexadas com a citação do Nu descendo umas Escadas de 

Duchamp, se acentuava em 1980 com Banhista ou Futebolista). 

Na série Rubens (1978), o famoso pintor do barroco era transferido para fora do seu 

sistema de representação. Rubens (1577-1640) era resgatado como um outro, tal como o 

foram a cultura africana, para o seio do imaginário formal de Guimarães, embora 

Rubens fosse o barroco certo para o recente formulário de Guimarães. Pouco sentido, e 

por motivos diferentes, teria o barroco classicista de Poussin (c.1593/1594-1665), o 

intimismo luminoso e trepidante de Rembrandt (1606-1669) ou mesmo a maior 

conceptualização e abstracção de Velázquez. Estas manifestações de barroco menos 

frívolas e mais mentais ajustavam-se menos que Rubens à sensorialidade de José de 

Guimarães. A voluptuosidade adiposa e carnal de Rubens, com o seu gosto pela 

contracurva dinâmica e fogosa, acertava-se melhor com a luxúria e exuberância 

expansiva das formas de Guimarães.  

Guimarães passava a trabalhar contornos mais amplos e de curvas animadas, inspiradas 

pela sensualidade feminina dessa apreciação barroca de Rubens. A amplitude dos 

contornos como que fragmenta as formas, autonomizando peitos, nádegas, braços, 

pernas, sexos ou cabeças. As linhas evitam o arabesco que a sua amplitude poderia 

                                                 
402 Cf. Fernando Azevedo, José de Guimarães na arte portuguesa dos anos 90, Lisboa: Edições 

Afrontamento, 1999, p.29, 38 
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provocar, pela ligação mantida com as formas que encerram e que a fragmentação em 

elementos autónomos facilita. As formas abrem-se numa amplitude da superfície que 

brinca com um desejo de volume «limitando e simultaneamente abrindo os planos de 

cor»403. Na referida herança de Matisse, o arabesco faz síntese por abertura e liberdade 

expansiva, num mundo sem sombras, como convém a esta ampliação de luxúria formal. 

O contorno não fixa nem fecha um plano, porque ele regista uma amplitude, uma 

conquista desse plano pela forma. O arabesco não é mera travessia linear, mas conquista 

de uma forma no plano ou conquista do plano contornado ao não contornado, da figura 

ao fundo. O contorno consagra essa recente invasão de um território do plano em que se 

fez a figura. Não é fronteira de uma separação, mas de uma conquista, momento em que 

a figura diz ser extensão circunscrita no plano. Daí a sinuosidade da linha não ser 

apenas arabesco, mas torção própria de concavidade e convexidade de uma orgânica de 

resgate interno do plano na forma-figura. A linha é ao mesmo tempo um cometimento 

no plano que procura ser contorno, portanto, que se procura fechar no resgate da figura. 

O campo visual descobre-se ajustado à forma. Não há tensão compositiva, porque a 

forma-figura ocupa o seu lugar, o seu espaço, onde o seu movimento de configuração 

(contorno) se equilibra com o do enquadramento (moldura). A figuração encontra-se 

sempre num lugar certo da intransitividade ou apego da forma. Na referida 

disponibilidade de variações, ela encontra o lugar certo de uma cativação estética do 

observador.  

 

Na série Circo (1979) a cor é alegria e até humor. O contorno é sempre expressão de 

uma animação linear e a forma é sempre movimento de um recorte linear. Logo a 

seguir, uma nova exploração do morfema libertado e expansivo é executado em Nu 

descendo a escada (Homenagem a Marcel Duchamp) (1980) que pode lembrar o Vivre 

et laisser mourir, ou la fin tragique de Marcel Duchamp, obra conjunta de Aillaud, 

Arroyo e Recalcati, apresentada em 1965. Mas o que nestes era ironia e figuração 

narrativa em 8 painéis, em Guimarães é forma e figuração formal, ou morfema 

figurativo. No percurso de José de Guimarães, esta era uma obra relevante, na sequência 

das séries anteriores, enquanto modo de experimentar a sobreposição associado ao 

puzzle de fragmento.  

 

                                                 
403 Idem, “José de Guimarães – um começo num fim”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, nº21, Fevereiro, pp.50-54.  
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A série de guaches Variações Camonianas (1980-81), que de Camões se estendia a 

Pedro e Inês ou a D. Sebastião, resolvia-se uma derradeira exploração clara da 

montagem. As variações das combinações de formas mínimas, que actuam como signos 

estruturadores de uma narrativa, provocam também as variações compositivas que 

resolvem no plano as suas combinações formais. Compor e narrar coincidem na sua 

eficácia de uma visibilidade decorativa da imagem e de uma descodificação lúdica de 

situações narrativas. Mas esta coincidência apresenta-se como a sobreposição paroxista 

do fascínio da imagem perante os possíveis conteúdos. É na dimensão lúdica da imagem 

que a narrativa se efectua, para ser por ela absorvida, impelindo sempre a imagem a 

decidir a sua coincidência com a narrativa. Tais formas mínimas animam uma falsa-

heráldica, ao mesmo tempo narrativa, decorativa e lúdica.  

 

 

15.3. A escultura bíface 

 
José de Guimarães, D. Sebastião, 1985, 

escultura em papel pintado, 300x250 cm 
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Em 1982, José de Guimarães desenvolvia explorações texturais e matéricas sobre papéis 

artesanais feitos pelo próprio desde 1975 (e pela primeira vez apresentados pintados a 

guaches em 1976 na Galeria Módulo). Se as formas se petrificavam na e como matéria, 

elas simultaneamente expandiam-se como signos. Foi do desenvolvimento desta 

exploração textural dos papéis que nasceu um peculiar projecto de escultura, resultante 

da associação de planos recortados, que seria apresentado pela primeira vez em 1982, 

primeiro na Galeria Brechul (Suiça) e depois em Almancil no Centro Cultural de São 

Lourenço. Esta exploração iria dominar a década de 1980, com abandono da pintura 

entre 1984 e 1990. Tais esculturas apresentam-se não como seres modelados no espaço, 

mas como planos constituintes de «seres duplos», verso e reverso de uma dupla 

metamorfose possível sobre as mesmas formas. Entre pintura e escultura tais peças eram 

recebidas como esculturas falsas ou «esculturas bifaces de dupla representação e duplo 

significado»404. À alegria e espectáculo matérico e cromático de uma das faces, como se 

fosse o da vida e de Eros, contrapunha-se o verso num esquema esquelético de poucas 

cores (normalmente preto e vermelho) e de signos da morte, como se fosse Thanatos. 

Eram esculturas de um lado ou de outro, mas não de vulto ou de torneamento, porque 

não de volume. Mostram um lado para esconder outro, e vice-versa. Não pedem um 

observador a contorná-los, mas a situar-se para cá ou para lá de cada face. 

José de Guimarães continuava a fragmentar e associar, a decompor e compor, 

provocando sentidos a cada parte definida e provocando associações às suas associações 

(na linha das séries Rubens ou Camões). Era na linha do processo de associações 

desenvolvidas das séries africanas de 1971, mas que agora assumiam outras derivações, 

invadindo o espaço real para se apresentarem como formas planas associadas sem o 

plano de suporte como fundo. A escultura herdava o trabalho sobre o fragmento e o 

morfema, revelando aspectos dessas anteriores pesquisas. Trata-se sobretudo de uma 

determinada pesquisa sobre a estrutura. Esta estrutura não se dá por dentro, por um 

esqueleto que sustenta a forma, mas pelo próprio limite desta. É no contorno, que 

recorta e fecha a forma, que esta revela a sua estrutura. É na dinâmica em arabesco 

desse recorte limite que as linhas estruturais internas se revelam. As estruturas que 

Guimarães revela nos versos dos planos frontais das esculturas, são posteriores e 

inerentes ao limite que recorta cada plano, ou seja, é este que os decide. Os planos-

                                                 
404 José de Guimarães,”Em busca do Mito”, in jornal da exposição da Galeria Quadrum, Los Angeles Art 

Fair, 1989 (reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições 
Afrontamento, 2000, p.97-99). 
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figuras (morfemas) libertavam-se do plano e tornavam-se planos fora do plano para 

invadirem o espaço. Daí essa sensação de que era a pintura a invadir o espaço da 

escultura e a pôr-se como escultura. Sem volume, sem massa, eram fragmentos de 

planos que tinham o espaço real como fundo. 

Tal concepção permitia explorar uma metamorfose épica, uma saga das formas que 

pareciam escapar aos problemas da gravidade e da física da estatuária tradicional. Nesse 

poder metamórfico eram explorados jogos de dupla boa forma entre a simbiose e a 

metamorfose: automóvel-crocodilo; língua de crocodilo-falo; automóvel-cara; fumo de 

Fernando Pessoa-serpente; roda-seio feminino; carros-falo; sol-perfil de rosto – seres 

duplos, triplos ou até quádruplos405 ou, simplesmente, híbridos. 

A história dos anos 90 de Guimarães seria a da matéria que se iria acentuar num jogo 

com a forma. Num espaço antes dominado pela cor vinha agora também conjugar-se a 

textura matérica. O amassamento matérico ou o uso do dripping eram alguns dos meios 

dessa expressão da textura. Esta materialidade ritualizava o fazer da pintura: «Hoje faço 

uma pintura encenada como um ritual, coisa que antes não acontecia»406. A questão não 

estava num fazer em função de um efeito da forma, mas de formas cuja materialidade 

expressava o fazer.  

Outro aspecto marcante após a fase escultórica e derivada da dupla face e dupla forma 

desta, foi a exploração, na mesma superfície pictórica, de sobrepostas figuras e 

sobrepostos recortes, através do confronto entre uma forma-mancha e uma forma-linha 

(série Duende de 1990 ou O Grande Feitiço Vermelho, 1989-1990). Certas formas eram 

descarnadas de superfície interna e, por isso, transparentes. Apesar destas tendências de 

acentuação matéria e de sobreposições, que em fases posteriores seria acentuado, o 

efeito não era nunca o de uma arte bruta, porque havia a constante pertinácia de um 

sentido da festa e um requintado hedonismo. 

 

Depois de Europa (desde os inícios de José de Guimarães) e África (desde 1970), os 

anos 90 alargaram um espectro de referências, dir-se-iam, ecuménicas. Em 1983 foi a 

Austrália, que seria menos marcante, com referências para a pintura. Em 1989 instalava-

se num mosteiro budista nas montanhas de Imeji, perto de Osaka no Japão onde 

                                                 
405 Cf. Gilbert Lascaut, “Relatório sobre o Planeta Guimarães”, in catálogo da exposição: José de 

Guimarães, 1962-1992, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 18 Março a 
3 Maio; Porto: Casa de Serralves, 16 Julho a 30 Agosto 1992.  

406 José de Guimarães, em entrevista com António Rodrigues e José Sousa Machado, in Artes & Leilões, 
Lisboa, Fevereiro-Março 1992 (reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, 
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concebia papagaios de bambu e papel. Os planos recortados que conceberam a sua 

escultura, com formas mais integrais, libertavam-se nos céus. Tal produção ajustava-se 

ao levantar voo das formas de Guimarães. Em 1993 seriam as determinantes relações 

com o México e a China. Com o México surge a morte, mas aí a «morte é uma espécie 

de vida», morte «não-trágica» e que «dá razão à vida»407 –Thanatos surgia já em festa. 

A festa não se torna fúnebre, antes, à maneira mexicana, é o fúnebre em festa. Não a 

festa da morte e do horror, mas a morte e o horror festivos; não a festa ao seu serviço, 

mas a morte e o horror como motivos da festa. Daí, em modo festivo, horror e morte 

podem atravessar o nosso quotidiano, desculpado como se desculpa qualquer desfile de 

Carnaval: «Tanto festa de signos como signos em festa, a meio caminho entre o sobre-

significado do mito e a indiferença da forma, anterior ao verbo»408. Thanatos parece 

estar ao serviço do paroxismo de Eros: «A morte é o último grau do erotismo»409. Por 

seu lado, a escrita oriental (chinesa) surgia como um arabesco livre que se sobrepunha 

às formas, confundindo-as. Na linha de algumas formas transparentes e lineares, mas 

que antes se abriam deixando a conquista da forma no seu interior, agora a expressão 

formal desenrolava-se numa concentração gestual do signo.  

 

Em 1992 e depois em 1999 assinalaram-se duas fases de relicários em que se 

incorporaram objectos e se multiplicaram as matérias. O modo sígnico e formal de 

Guimarães arriscava-se nas diferentes matérias, procurando nestas uma surpresa. Mais 

que a magia e mistério do relicário, era a sua disponibilidade estética que era 

privilegiada. O relicário, como que retomando princípios das caixas de Retrato de 

Família (1968), embora mais unitário enquanto estrutura e mais informe enquanto 

agregador de elementos, efectuava um recurso à assemblage heteróclita. O 

enquadramento, visto como caixa, surgia como uma espécie de contentor agregador. O 

espírito ecuménico não só subsistia como parecia adequar-se a essa recolha de objectos 

e matérias. O percurso de Guimarães desenrolara-se da pesquisa da forma a partir de 

                                                                                                                                               
Lisboa: Edições Afrontamento, 2000, pp.119-127). 

407 José de Guimarães, em entrevista com Ricardo Araújo Pereira, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
Lisboa, Julho 1997 (reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições 
Afrontamento, 2000, pp.133-137). 

408 Eduardo Lourenço, “José de Guimarães”, in catálogo da exposição José de Guimarães. 40 anos de 

criação. Retrospectiva / Retrospective / 1960-2001, Lisboa; Quetzal Editores; organização Câmara 
Municipal de Lisboa, Pelouro da Cultura; Cordoaria Nacional, (Julho-Agosto) 2001.  

409 José de Guimarães, em entrevista com Ricardo Araújo Pereira, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
Lisboa, Julho 1997 (reed. in José de Guimarães. Arte Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições 
Afrontamento, 2000, pp.133-137). 
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um arabesco sintético e sincrético, que conquistando a sua capacidade de resgatar 

influências estilísticas e de invadir a realidade, seja enquanto escultura, seja enquanto 

arte pública, mas que passava a incorporar matérias e objectos. Em todo este processo 

dominava a transversalidade de uma dimensão festiva, de referências barrocas (do 

popular Minho à erudição pictórica de Rubens) e expressionistas à cultura do 

espectáculo da sociedade de consumo, permitindo ainda juntar a magia africana e 

mexicana. Desde cedo a marcação pop permitiu um espírito agregador e sincrético. Não 

como a pop art, em que a baixa e vulgar cultura invadia a alta e erudita, num 

desaforamento. Em Guimarães ambas se interpenetraram ao ponto de já não se 

reconhecerem. Já não há kitsch nem «beau goût», mas a exultação das formas. 

 

 

15.4. Considerações finais 

 

Guimarães deliberou um percurso em «caleidoscópio» cultural, resultado natural de um 

autodidactismo que pareceria perpetuar já no interior de uma maneira e identidade 

próprias. Salientando a dimensão auto-didacta de José de Guimarães, o historiador de 

arte Marcel Van Jole apontou a capacidade de sintetizar, como um «calesdoscópio»410, 

um heterogéneo e «divergente»411 museu imaginário. Neste efeito percebemos, contudo, 

que é sempre um olhar ocidental que absorve os outros da polaridade. Por um lado 

«enraizada numa civilização urbana, tecnológica, industrial e europeia» (Eurico 

Gonçalves, 1978), portanto, da pop art, por outro associado ao barroco (Eurico 

Gonçalves, 1978), sobretudo nortenho (Pernes) e Rubens, e outra com apartadas 

culturas, que começara com a africana negra (Mesquitela Lima, 1973) para mais tarde 

se estender à japonesa (1989), à mexicana (1993) e à Chinesa (1993). As próprias 

referências da arte ocidental foram-se citando ao longo da sua obra, em afinidades 

múltiplas que iam sendo integradas mas, dir-se-ía, nunca abandonadas, como que por 

acumulação sincrética: Fernand Léger, Chagall, Enriço Baj (Eurico Gonçalves, 1978), 

Robert Delaunay, Jawlewnsky, Picasso, Enriço Baj, grupo Cobra, Oskar Schlemmer, 

Horst Antes, Fernand Léger, Miró, Kandinsky, Klee, Alechinsky, Dotremont, Jasper 

Johns, Alan Davie, Roy Lichtenstein (Marcel Van Jole, 1977), Matisse, Karel Appel 

                                                 
410 Marcel Van Jole, “José de Guimarães et Rubens”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº35, Dezembro 

1977, pp.8-11.  
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(acrescentaria Pernes em 1979), Dubuffet, Gaston Chaissac, Maryan, Richard Lindner 

(acrescentava Juan Manuel Bonet em 1983), Hans Arp ou Gaudí (José de Guimarães, 

1984). Nas explorações matéricas dos anos 90, seria ainda ligado a Fautrier, de novo 

Dubuffet, Wols (Sílvia Chicó, 1992), Schwitters, Penk (Remo Guidieri, 1992) ou, mais 

recentemente Munch e Ensor (Pernes, 2006). Por diferentes motivos, as formas de José 

de Guimarães atravessam estas referências, reconciliando-as. Uma aculturação que já 

foi comparada com a de Malangatanga, mas ao contrário, sendo que este fez o percurso 

ao inverso, de África para Europa412. 

 

A obra de Guimarães traduzia uma Sociedade do Espectáculo europeia estendida numa 

«poética ecuménica»413. Tratava-se de exibir o espectáculo estético, permitindo uma 

facilidade tanto de absorver múltiplos paradigmas como de invadir o quotidiano para 

conceber uma arte pública e lúdica. Daí a capacidade de se estender ao merchandising, 

que não consideramos propriamente design, porque não implica a forma e estrutura do 

objecto, mas antes se aplica nelas, num processo de adaptação a diferentes suportes414. 

As formas de Guimarães patenteiam tanto uma capacidade de incorporar o real como a 

ele se devolver. Na linha da serigrafia que efectuara em 1967 para festejar o 1º de Maio, 

oferecida aos participantes da AICA, ou do símbolo do Turismo de Portugal, de 

1992415, José de Guimarães adequava uma morfologia expansiva a uma dimensão 

social. Depois ela cresceria em várias intervenções públicas.  

Em 1998 utiliza pela primeira vez o néon, na estação de Metro de Carnide, ainda na 

sequência das formas lineares abertas e descarnadas de superfície interna. Para o pintor, 

o néon ajustava-se à arte pública, com a sua justa tradição na publicidade da cidade do 

século XX. Anos antes dessa aplicação, a luminosidade da sua cor já tinha sido 

comparada a néons416. Todo o poder de sincretismo das suas formas, texturas e 

referências culturais ficariam patentes nos três paineis-corredores do Metro de Carnide 

(1997-1998). Seguiram-se várias intervenções de arte pública, tais como a decoração 

                                                                                                                                               
411 Rui Mário Gonçalves, “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº35, Dezembro 1977, 

pp.85-87. 
412 José Luís Porfírio, Fernando Azevedo, José de Guimarães na arte portuguesa dos anos 90, Lisboa: 

Edições Afrontamento, 1999, p.32. 
413 Fernando Pernes, in José de Guimarães na arte portuguesa dos anos 90, Lisboa: Edições 

Afrontamento, 1999, p.18. 
414 José de Guimarães, entrevista in MID, Lisboa, Julho-Setembro (reed. in José de Guimarães. Arte 

Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições Afrontamento, 2000, pp.133-137). 
415 Cf. reflexão de José de Guimarães, “Caminho para um símbolo”, in José de Guimarães. Arte 

Perturbadora / Disturbing Art, Lisboa: Edições Afrontamento, 2000, p.129-131. 
416 Fernando Pernes, José de Guimarães, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984, p.23.  
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nos armazéns do Chiado (1999), também com o uso de néons explorando linhas de cor-

luz no espaço, as estações do Metro de Chabacano na Cidade do México (1996) ou da 

Deutsche Oper de Berlim. No ano de 2000 trabalha em torno de Jardins no Japão, em 

Echigo (Tsumari), Kushiro, Tachikawa, Daikanayama (Tóquio). Deixou ainda várias 

esculturas em lugares públicos de lugares como Lisboa, Macau, Canárias, entre outras.  

Várias destas intervenções de José de Guimarães (sobretudo no Japão), pela alacridade 

com que invadem o espaço público, remetem para possíveis relações com o projecto 

City Móbil de Costa Pinheiro. Porém, se o projecto deste era estruturalmente lúdico, as 

intervenções de José de Guimarães eram formalmente lúdicas. O que era utópico e ético 

em Pinheiro torna-se festivo e estético em Guimarães. 

 

O projecto de José de Guimarães desenvolveu-se em divergência com vários artistas 

plásticos neo-figurativos atrás abordados, tais como Álvaro Lapa, Joaquim Rodrigo ou 

Lourdes Castro. Se em Álvaro Lapa a forma é compacta e absorve os próprios 

contornos, ou se em Lourdes o contorno se isolava procurando separar-se da forma que 

ele próprio constitui, em José de Guimarães o contorno surge como recorte das formas, 

autonomizando-as e decompondo-as. Guimarães concebeu um projecto pessoal, sempre 

disponível ao outro como receptor. Lapa concebeu também um projecto pessoal, mas 

num sentido oposto de intimismo radical, de fechamento solipsista. Ao contrário de 

Lapa, os símbolos formais de José de Guimarães não recuam hermeticamente, antes 

exibe-se como disponibilidade e encanto lúdico. Se Lapa recuava ao grau zero da 

expressão e da significação, Guimarães disponibilizava-a em possibilidades até à 

irrisória necessidade de significados. Um refugia-se no enigma irredutível da 

interpretação das formas; o outro na disponibilidade lúdica do mistério formal. Em Lapa 

a figura está aquém do sentido, numa revelação sempre adiada; em Guimarães a figura é 

forma para além do sentido, num fascínio que se mantém depois de qualquer revelação, 

em que a forma avança depois de qualquer função sígnica que possa ter exercido. Há 

uma oferta ao sensível que se mantém depois de qualquer sentido, depois de qualquer 

teoria, tornando-os inúteis. Daí que, se a obra de Lapa e a de Joaquim Rodrigo se 

colocavam desajeitadamente no espaço público, a de José de Guimarães instalava-se 

exuberantemente através de um poder sensível desmistificador da mitificação simbólica 

das formas e das cores, numa síntese deslumbrante. 

Também a figura se oferece de modos diferentes em Guimarães e em Lapa. Sendo 

ambos não miméticos, nunca as respectivas formas dependeram de uma verdade por 
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relação com o real nem sequer manifestaram nostalgia desse real. Não há ausência de 

um referenciado. Em José de Guimarães a figura é o que está e se dispõe ao olhar, não 

confronta nem perturba o real, dá-se e oferece-se a este. Tais figuras não necessitam de 

nada antes da visão. Nascem e disponibilizam-se imediatamente para a visão, numa 

dimensão sensível que se ajusta a uma estética tradicional. Em Lapa a figura é o que se 

opõe ao olhar confrontando o real. Ela necessita de algo antes da visão, uma grau zero 

da visão ou pré-visão que recua inacessível perante a dimensão sensível. Enquanto em 

Guimarães há um imediato fascínio do olhar perante as formas-figuras, em Lapa o olhar 

revela-se impotente. Um exige da estética; o outro da ética.  

Nas figuras de José de Guimarães o contorno estende-se numa amplitude do seu 

movimento, ampliando e recuando no seu movimento de arabesco em concavidades e 

convexidades poligonais. O maior percurso da linha conjugada com a maior área ou 

extensão, acentuando-se o deslocamento e expressão do percurso da linha como área 

que conquista. Guimarães tem explorado a autonomia linear numa estratégia em que a 

linha se impõe e faz a forma. Pelo contrário, em Lapa a figura é forma global e 

compacta sem retorno, toda ela preenchida. Pouco cedendo à autonomia linear, tudo é 

mancha compacta, ou seja, em Lapa a forma impõe-se à linha como mancha compacta e 

irredutível.  

A relação com os fundos é também relevante. Em ambos, os fundos revelam apetências 

de neutralidade monocromática. Contudo, enquanto em Guimarães, o fundo é 

conquistado pela forma, que se estende e abre no preenchimento mais ágil e leve do 

fundo, levando a que a atenção se exerça sobre a configuração formal, em Lapa o fundo 

tende a dominar, abandonando as figuras à sua concisão global e lacónica. Se em 

Guimarães o ver coincide com o visível, em Lapa o visível revela a insatisfação e 

fracasso de algo que fica sempre por se manifestar. Se em Guimarães tudo é constante 

sucesso estético, em Lapa ela resulta por ser um constante fracasso. 

Os morfemas de Guimarães foram sempre diferentes dos signos de Rodrigo. Este 

desenvolvia os signos num interior de um sistema mental e processual. Em Guimarães, 

cada morfema era livre mesmo quando procurava a conjugação, ou seja, livre, mesmo 

quando não autónomo. Rodrigo estabeleceu princípios, inclusive éticos, que 

procuravam proteger uma pureza e inocência criativa que impedisse o academismo ou 

estilo pessoal. Guimarães fez da inocência o estilo pessoal. Onde Rodrigo diria «está 

certo», Guimarães afirmaria o deslumbramento de um espectáculo visual. Daí que em 

Rodrigo a ideia de arte pública fosse estranha, enquanto em Guimarães ela prolonga e 
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justifica esse espectáculo estético. Não no sentido da obra de arte total, que se 

substituiria e ocuparia o lugar do quotidiano do espaço público, mas essa capacidade de 

invadir o quotidiano com a sua medida própria enquanto proposta de forma artística. 

Diferenças também nestes dois artistas plásticos no modo como resgataram influências 

indígenas africanas com curiosa proximidade geográfica. O que era vivido de forma 

mais directa, afectiva e estética em Guimarães, manifestando-se num modo sincrético 

de fazer, em Rodrigo foi resgatada à distância e por mediação antropológica, 

interessando por isso a uma incorporação conceptual de um modo de conceber o que é a 

pintura.  

Em 1989 José de Guimarães assumia a preferência da pintura dando continuidade ao 

jogo de formas sintetizadas e esquemáticas sobre fundos neutros, que a escultura 

explorara sobre o próprio vazio espacial, patente no tríptico pictórico O que somos? De 

onde vimos? Para onde vamos? Homenagem a Gauguin, de 1989. Esta era uma 

homenagem que Álvaro Lapa também efectuara, num ciclo de obras de 1979 (e com 

várias revisitações) dedicado a Gauguin, num interesse pela marginalidade do pintor 

francês perante os domínios e interesses da sua própria cultura, numa ética em que tanto 

o artista como a sua obra se conduziam. O tema interessava a José de Guimarães pela 

relação cultural entre a cultura ocidental e a primitiva, como provocação perante as 

heranças formais e simbólicas. Este curto-circuito interessava-lhe como mistura (ou 

baralho) lúdico. José de Guimarães não confrontava as diferentes culturas, antes 

provocava-lhes relações formais ou temáticas que essa dimensão lúdica resolvia como 

dinâmica exibicionista ou mesmo ostentação estética – diríamos, como um Gauguin 

reconciliado, pós-moderno e pós-colonial, que sintetizava o fascínio das formas, 

absorvendo o outro, num reconciliado prazer onde o lúdico anulava a culpa e a distância 

cultural, numa pureza ou inocência do olhar do artista-pintor perante a quase total 

ausência de um olhar antropológico. Não já uma pintura em busca de um paraíso 

perdido, nem de origens civilizacionais, mas o optimismo de uma unidade sincrética, 

sem conflitos com as distâncias históricas ou etnográficas que agrega. José de 

Guimarães fez da nova-figuração uma sobrevivência a toda uma tradição da estética 

enquanto manifestação sensível, que se expressa na liberdade formal e sincrética da 

ausência de um sistema de representação.  

 



 856

«A minha obra sempre foi uma obra de formas» 

(José de Guimarães, 1998) 

 

«A vocação da pintura é dar-se ao espectáculo»  

 (José de Guimarães, 1984). 
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16. Noronha da Costa  

 

16.1. Transparências: o translúcido 

 

 

«A figuração tradicional era uma representação de aparências. 

Para além dessa consciência que o abstraccionismo trouxe, que nos 

resta então? Não mais representar coisas, mas apresentar as suas 

imagens na verificação de que as imagens são a antítese das coisas, 

o “ecrã” transparente através do qual vemos a realidade» 

«Não sou um pintor de coisas e de factos mas de imagens das coisas»  

(Noronha da Costa, Jornal de Letras e Artes, Março 1970). 

 

«Viemos demasiado tarde para os deuses, e demasiado cedo para o 

Ser. O homem é um poema que o Ser começou»  

(Heidegger, cit. in catálogo da exposição de Noronha da Costa, Julho 1971) 

 

«Imagens que passais pela retina  

Dos meus olhos, porque não vos fixais? 

Que passais como água cristalina 

Por uma fonte que nunca mais!…» 

(Camilo Pessanha) 

 

«O mundo da Imagem é um mundo totalmente “irrealizante”, tal 

como eu tenho perguntado no meu trabalho (…)» 

(Noronha da Costa, 1983) 

 

Embora com algumas manifestações precoces417, o projecto no âmbito das artes 

plásticas de Noronha da Costa teve verdadeiro início em meados dos anos de 1960, 

ainda enquanto estudante de arquitectura. Podemos considerar o seu início em 1966, 

quando efectuou obras com papel embebido em óleo de linho sobre aglomerado de 

madeira pintado à têmpera vinílica. Com estes elementos explorou um efeito de 

translucidez através de recortes de folhas de revistas (sobretudo páginas ilustradas do 

Paris Matsch) embebidas em óleo. As imagens eram preexistentes e seriais. Elas 

surgiam na pintura como ready-mades iconográficos, na vulgaridade e na prévia 

existência enquanto objecto ou imagem reprodutível (publicidade, banda-desenhada, 

                                                 
417 Em 1962, Noronha efectuou três exposições individuais em Lisboa, Munique e Paris, trabalhos de 
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etc…). Contudo, o interesse de Noronha, que situava a base operativa e conceptual da 

sua manipulação de tais imagens, não era destas enquanto iconografias e seus 

conteúdos, mas enquanto imagens na relação com o plano. Através da saturação do 

óleo, verso e reverso fundiam-se num mesmo plano roubando, uma à outra, o respectivo 

lugar no plano de suporte. O plano perdia opacidade, anulava-se como separador das 

suas duas faces opostas, e as imagens, uma de cada lado, invadiam-no.  

Dois processos se interligavam. Por um lado a montagem que retirava a integralidade da 

imagem, fragmentando-a internamente em diferentes secções de imagens, para provocar 

um jogo de imagens dentro da imagem. Por outro, a transparência que atravessava cada 

secção e deixava interferir outra sub ou sobreposta. A imagem surgia heteróclita tanto 

em extensão lateral como em profundidade, para dentro do plano da imagem, lançando 

divergências sobre cada uma destas orientações. Esta dupla relação seria a base da 

exploração da pintura à entrada da década de 1970, após uma fase de produção de 

objectos que adiante analisaremos e que seria decisiva na exploração e orientação desse 

desenvolvimentos – tais objectos, como veremos, ajudavam a situar, sistematizar e 

problematizar os lugares da imagem, do plano e do real. 

O projecto de Noronha começava com esta perda, a do plano para a figura, ou o lugar da 

figura no plano. Mais do que associação entre os elementos visuais das duas faces, o 

que se verificava era a perda das peculiaridades de cada uma. Esta ruptura da autonomia 

de cada face dava-se no plano como uma nova imagem, que roubava tanto a 

integralidade de cada face do plano como implodia o seu lugar perceptivo.  

Em certas obras como Claudel 66, a mais famosa da série, reproduções fotográficas e 

texto gráfico sobrepunham-se num mesmo plano de suporte que, perdendo a opacidade 

segregadora das suas duas faces (verso-reverso), parecia desaparecer na simultaneidade 

dos dois elementos visuais que o atravessava. 

Foi possível ver tal processo como oposto à ocultação surrealista418 em que uma 

camada (como outro plano) cobre a imagem parcialmente mas, apesar dela fundir no 

mesmo lugar as duas imagens, nenhuma ocultando, ela não produz propriamente uma 

desocultação porque acumula a imagem ao fazer coincidir num mesmo plano 

(anulando-o) duas imagens. Se a ocultação supõe uma estratégia de subtracção assente 

na opacidade, em Noronha verificava-se uma adição assente na total transparência. 

                                                                                                                                               
junventude sem directa implicação com a sua produção a partir de 1966.  

418 José-Augusto França, “Noronha da Costa na pintura do seu tempo”, in catálogo da exposição: 
Noronha da Costa, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Galeria de Exposições Temporárias, Julho 
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Contudo, em ambas verifica-se uma perda da clareza semântica da imagem, uma por 

eclipse, outra por mesclagem. Por outro lado, a ocultação centra-se nas referenciações e 

nas perdas exercidas nestas. Em Noronha tudo se projecta na relação entre a imagem e o 

plano que o suporta. Rompida a opacidade do plano na total transparência das imagens, 

são estas que passam a dominar. A autoridade perceptiva passaria a fundar-se no 

estatuto da nova e sincrética imagem segregada. Daí serem felizes as experiências que 

continham reproduções fotográficas de cinema, porque seria de ecrã que se iria começar 

a falar, através de objectos, de pintura e do próprio cinema. 

 

O ano de 1967 seria dominado pelo aparecimento de objectos e instalações, mas as 

experiências anteriores mais do âmbito da pintura tinham ainda desenvolvimento na 

série Paisagens apresentadas na Galeria 111 em finais do mesmo ano. Se existia 

têmpera vinílica, esta produção ajustava-se à anterior impressão manual de papel 

embebido em óleo de linho. Tais papéis transparentes embebidos em óleo, com os seus 

elementos visuais das duas faces sobrepostos em transparência, lançavam-se agora 

sobre o plano opaco na procura de absorver um terceiro elemento visual (com resultados 

menos conseguidos) que era o desse mesmo plano. Um jogo de rostos, enquanto figuras, 

confrontava a opacidade e a transparência na sobreposição. O formato díptico confronta 

dois planos que se repetiam como espelhos mútuos em articulação lateral e contínua. 

Uma mancha de cor horizontal atravessava longitudinalmente o quadro, sugerindo o 

horizonte paisagístico e efectuando uma ligação, como se uma continuidade pertencente 

à imagem quisesse superar a separação e autonomia de cada um dos painéis. Esta 

colocação de dois planos enquadrados (dois quadros) em contiguidade lateral, 

confrontando a autonomia de cada um desses planos perante um mesmo olhar, seria 

determinante em ulteriores sequências de Noronha, sobretudo após a fase dos objectos 

que dominaria a transição entre os anos de 1960 e de 70. 

 

 

                                                                                                                                               
1983. 
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16. 2. Objectos 

 

«Nos objectos aqui presentes há, do lado de lá, um mundo que se torna 

real e, do lado de cá, uma realidade que se torna mundo. A 

simultaneidade das ultrapassagens do mundo em realidade e da 

realidade em mundo verifica-se no lugar geométrico físico que é o ecrã. 

Este, por sua vez, embora presente fisicamente, ultrapassa-se a si próprio 

de realidade em mundo: em “não-espaço” realizado fisicamente». 

(Noronha da Costa, conversa com Rui Mário Gonçalves, catálogo da 

sua exposição individual na Galeria Buchholz, Lisboa, 1967) 

 

«O ser da luz está, ao que parece, atrás dela, para além dela e – 

repare-se bem – oculto por ela» 

(Ortega y Gasset) 

 

Foi relevante a dinâmica produtiva e expositiva de Noronha da Costa entre as décadas 

de 1960 e 1970. Duas exposições próximas, em Junho e Dezembro1967, na Galeria 

Quadrante e na Galeria 111, e outra na Galeria Buchholz em Outubro de 1968, 

sublinhavam uma dinâmica expositiva coeva com a sua produção de objectos, fase que 

seria animada com prémios como, ainda em 1967, o 2º prémio GM 1967, em 1969 o 

prémio da pela Exposição do BPA e prémio Soquil por unanimidade e, em 1970, uma 

das Menções Honrosas da Exposição Mobil (em que não houve premiados). A animar 

esta dinâmica estiveram também algumas polémicas com críticos, caso de Lima de 

Freitas419.  

Acompanhando as pinturas com o mesmo nome, a série de objectos Paisagens foi 

apresentada em 1967 na Galeria 111, constituindo paisagens de horizontes em miniatura 

onde luas e montanhas se projectavam num plano fosco. Eram paisagens-miniatura de 

vidros despolidos e pintados a tinta celulósica com a nitidez e a geometrização da sua 

lisura de plano (a contrastar com o despolimento do espelho). A estrutura consistia em 2 

planos ortogonais cuja linha de intersecção definia um horizonte, como que 

objectualizando a matriz do Método de Monge da geometria descritiva420. Nalguns 

                                                 
419 Cf. Pedro Vieira de Almeida, “Arquitectura. Proposta para uma polémica — por Pedro Vieira de 

Almeida”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº259, Março 1968, pp.41-42. Voltaria anos mais tarde a 
ter outros, tais como Silvia Chicó que o acusava de «efeito predominante» e o comparava ao americano 
Paul Jenkis. Cf. “Artes plásticas. O grande final”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº63, 19 
Julho a 1 Agosto 1983, p.29. Ver resposta de Noronha: “Polémica. Noronha da Costa contesta Sílvia 
Chicó. «A crítica vive dos discursos antes do ver»”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº67, 
13-26 Setembro 1983, p.23. 

420 Ver p.178-179, nota 36, da Parte II do nosso trabalho. 
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explorava-se um recorte de cor e a sua projecção espelhada como um reflexo difuso que 

se distanciava como horizonte. Quanto mais o reflexo se manifestava como imagem 

mais ele se distanciava do plano. Embora podendo lembrar as paisagens dos modelos 

reduzidos que pouco antes René Bertholo começara a desenvolver em Paris, os 

pequenos horizontes foscos de Noronha não eram uma redução da paisagem. Uma 

simetria entre um recorte formal e cromático e o seu reflexo num espelho fosco 

desenvolviam o jogo entre o real e a imagem. Se os modelos reduzidos de Bertholo 

encenavam com os seus motores um teatro maquetizado do mundo real, em Noronha o 

objecto encenava uma imagem e era absorvido por ela. Era a imagem do reflexo do 

objecto que adquiria sentido e profundidade. Se no caso de Bertholo o modelo reduzido 

adquiria o seu sentido na distância com o real, em Noronha era o real (objecto) que 

adquiria sentido (de paisagem) quando tornado imagem. Se a miniatura tornava 

plausível a infantilidade e o brinquedo dos objectos de René, no caso de Noronha ela 

estava ao serviço de uma intimidade contemplativa necessária ao fundamento dessa 

transmutação do objecto em imagem.    

 

Na obra Magritte após Godard (c.1967), apresentada na colectiva Novas Iconologias 

(Março 1967), Noronha fazia surgir um dos seus objectos fetiches: o busto-cabeça de 

gesso, em geral apresentada com sangue na cabeça. Este busto-cabeça parecia remeter 

para um passado ideal e perdido, cuja evocação como motivo no contexto moderno 

tinha logo algo de temporalmente espectral. Um plano translúcido deixa do outro lado 

do observador, num além perante o seu espaço, uma cabeça de gesso com sangue 

(pintada), que parece querer virar para o observador a sua ferida, além de uma garrafa. 

Do lado de cá, apenas uma bola branca, encostada para nela projectar em espelho o seu 

reflexo fosco. Suspensa no meio do plano fosco, a cabeça está também suspensa da sua 

própria distância perceptiva. Num jogo de reflexos entre o real e as suas projecções, em 

planos transparentes ou espelhados, eram concebidas instalações para a percepção 

onde se questionava o lugar da imagem para a percepção.  
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Na obra O Azul Eterno do Mediterrâneo (c.1967) uma vela ilumina um busto-cabeça 

atrás de um plano translúcido, explorado assim simultaneamente como objecto e como 

pintura de modo a salientar as relações operativas entre um e outro meio. De novo surge 

a cabeça de estátua grega, símbolo do ideal da arte ocidental, como fantasma. Enquanto 

objecto real ilumina-se por fosforescências focais e parciais que o tornam espectral. 

Lâmpadas e velas trepidam o esforço de iluminação, deixando o real iluminado em 

estado de aparição. O real perde massa e densidade e torna-se vislumbre. 

Na exposição de Junho de 1967, na Galeria Quadrante, o domínio dos objectos 

permitia «tratar a problemática do lugar da representação»421, sendo o espelho um 

adequado «material operativo»422. As esculturas, conjugando objectos e espelhos, 

procuravam essa dimensão operativa da projecção e recepção da imagem no espaço, que 

se estendia à instalação. Utilizando objectos referenciados do quotidiano como botas (na 

obra D’Aquém e d’Além Mar, c.1967) ou garrafas (em Das Imagens e das Coisas, 

                                                 
421 Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição: Noronha da Costa. Pintura, Lisboa: Galeria Valbom, 

Março-Abril 2001  
422 José-Augusto França, catálogo da exposição: Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Buchholz, Outubro 

1968 (reed. in Cem Exposições, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1982, p.77). 

Noronha da Costa, O Azul Eterno do 

Mediterrâneo, c. 1967, aglomerado de madeira, 
madeira, garrafas de vidro e cabeças de gesso 

pintados a têmpera vinílica, filme plástico 
translúcido, caixas de lata e velas de parafina 

acesas 180x304x100 cm, col. FCG-CAM-JAP 
 

Noronha da Costa, Magritte Após Godard, c.1967, 
aglomerado de madeira, garrafa de vidro e caixa de 

lata pintados a têmpera vinílica, filme plástico 
translúcido, cabeça de gesso com pintura a têmpera 
vinílica e bolas de ping-pong, reconstrução de 2003, 

100x80x65,3 cm, col. Rui Mário Gonçalves 
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c.1967), Noronha explorava a situação do aquém, entre e além do plano do real, lutando 

por diferentes lugares no plano translúcido, tanto por reflexo como por atravessamento, 

portanto em relação dicotómica com o plano sempre difuso e sem preponderâncias. 

Explorando jogos de espelhos e da sua projecção ilusória enquanto imagem, Noronha 

explorava a perturbação do real que se tornava imagem e da imagem que se tornava real 

– numa indiferenciação que tornava tudo imagem. O objecto ou parte dele reproduzia-se 

no espelho, numa complementaridade acertada ao ponto de confundir qual é o objecto 

real e qual é o seu reflexo, absorvendo assim ambos como imagem: «Substituir o 

dualismo tradicional do ser e do parecer por uma continuidade dialéctica onde as coisas 

e as imagens se intersolicitam, (…)»423. Enquanto estruturas de projecção de imagem, 

tais objectos perturbavam ou curto-circuitavam o que era a realidade objectual e o que 

era reflexo. 

 

Na exposição de Dezembro de 1967, na Galeria Buchholz, dominaram espelhos entre o 

difuso e o nítido, numa exploração acentuada de formas esféricas (por vezes 

contrapondo branco e negro), além da contígua utilização de objectos reais e 

projectados em reflexo, que se insistiam como fetiches, tais como garrafas, caveiras, 

velas ou lâmpadas. 

Na exposição de Outubro de 1968, na mesma galeria, além da apresentação das 

pequenas paisagens de horizontes, dominavam os espelhos foscos de vidros espelhados 

despolidos, para projecção do corpo do observador, na linha de Pistoletto. Um rigor 

maior das estruturas formais dos objectos associado ao isolamento do espelho enquanto 

produtor de imagens, preparavam a questão da difusão da figura do próprio observador. 

O próprio catálogo reproduzia fotos da exposição colocando observadores reflectidos 

nos espelhos difusos. O reflexo, do observador e do seu mundo para cá do ecrã, tornava-

se pertença desse plano indeterminado do ecrã. Não é o mesmo que o habitual reflexo 

de um espelho, porque na carência da nitidez devido à difusão fosca o observador não 

encontra propriamente a sua imagem segundo o mito de Narciso, mas apenas a 

constituição de um reflexo difuso que fica suspenso na indeterminação do seu 

aparecimento. O espelho não devolve a figura, que assim parece (mais do que aparece) 

absorvida no recuo vertiginoso da imagem. Ou seja, o observador já não se suspende no 

reconhecimento de si, porque fica suspenso no difuso reconhecimento e carente 

                                                 
423 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: «Paisagens». Noronha da Costa (desdobrável), Lisboa: 

Galeria 111, 25 Novembro a 13 Dezembro 1967. 
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determinação da figura-reflexo. Como um espelho sem possibilidade narcísica, o outro 

do mesmo (ou esse mesmo em diferido) surge como perda. 

 

Dai as diferenças com Pistoletto424 sobre as quais interessa reflectir. Este efectuou 

imagens pintadas em trompe l’œil sobre fundos espelhados devidamente polidos que, ao 

contrário de Noronha, reflectia com nitidez o mundo do observador. Ao se reflectir o 

observador para lá das imagens pintadas (opacas sobre a superfície), o tempo perceptivo 

tornava-se o do objecto, não remetendo a um tempo antes criado, mas actuando com o 

da própria presença de quem observa. O tempo da obra torna-se o presente perceptivo. 

O espaço e o tempo que lhe estão defronte são absorvidos e integrados na imagem-

reflexo, não num antes, mas no próprio presente. O signo opaco pintado como figura 

                                                 
424 O primeiro crítico a referir Pistoletto em relação a Noronha, terá sido Francisco Bronze. Cf. 

“Exposições”, in Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº51, Dezembro 1968, p.44. Pouco 
depois era o próprio Noronha que fazia referência em Carta-aberta dirigida ao crítico Fernando Pernes 
em resposta a uma outra que este crítico de arte Ihe dirigira, publicada no catálogo da exposição: 
Magritte Após Polanski, na Galeria Quadrante: Noronha da Costa, in A Capital (Suplemento «Extra»), 
25 de Março de 1969, pp. 1-3 (reed. in catálogo da exposição: Noronha da Costa revisitado. 1965-

1983, Lisboa: Centro Cultural de Belém, 7 Novembro 2003 a 19 Fevereiro 2004). 

Noronha da Costa, Sem título, 1968, 
fotografia na exposição na Galeria 

Buchholz, Outubro 1968 
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sobre o fundo espelhado, torna este, que seria um para lá da forma, o reflexo de um 

para cá. O observador, com o seu espaço, está (também) atrás da forma. O pintado é 

algo fixo que, por ter que se transpor, posiciona e separa as dimensões da realidade e a 

do seu reflexo (imagem). Se na performance o artista se colocou no interior da obra 

exigindo a presença do receptor na sua duração, tomando esta consciência da 

efemeridade da acção performativa, Pistoletto colocava o observador na obra durante a 

presença receptora (perceptiva) deste, levando-o a tomar consciência da efemeridade da 

sua percepção. Por seu lado, nas obras de Noronha o observador como que é excluído 

do tempo e do espaço perceptivo. O seu reflexo, ao surgir como um espectro de si, 

afunda-se numa distância espacial e temporal, e surge na distância de um outrem. 

Assim, o observador não se olha mais como a origem do reflexo, para se tornar 

estranhamente alheio ao reflexo do espelho. 

Se em Pistoletto o tempo da imagem coincidia com a do observador, e este sente-se 

construtor da mesma, em Noronha o tempo da percepção separava-se do da imagem, e a 

imagem adquiria autonomia perante a recepção. Em Noronha não dominava a ilusão, 

porque toda a figuração, em vez de referenciar algo exterior a si, ficava refém da 

imagem – as figuras surgiam como espectros encurralados no interior da imagem: «Um 

espaço totalmente singular em que a imagem fica cativa de si mesma, aprisionada nas 

malhas subtis com que se constrói. E a partir de cujo interior afirma, na sua solidão e no 

seu excesso, a raiz da sua própria soberania»425. Em Noronha, o espelho fazia reflectir o 

espaço e lançava sobre ele o que estava no plano do espelho – era a imagem de reflexo 

que absorvia o que estava no plano do espelho. 

O espelho permite-nos uma reflexão alargada em torno do observador tornado imagem 

ou da sua projecção na imagem. Na tradição pictórica ocidental, o espelho ao 

representar-se, podia revelar o aquém do próprio plano, o lado de cá onde se situa o 

observador, colocando este fora do presente da imagem que observa. Na famosa pintura 

de Jan Van Eyck (c.1390-1441) Os Esposos Arnolfini (1434), o espelho, no eixo central, 

ao projectar o próprio pintor como testemunha da cena, desloca o observador real da 

pintura, colocando nele o pintor como observador do pintado. Em As Meninas (1656-

1657) de Diego Velázquez, ao observar-se o pintor a pintar, o observador do quadro 

retira-se colocando no seu lugar o modelo (que surge no espelho ao fundo)426. Ambos 

                                                 
425 Bernardo Pinto de Almeida: «Noronha da Costa: imagens a oriente e a ocidente», in catálogo da 

exposição: Noronha da Costa. Pintura, Porto: Cooperativa Árvore, 14 Novembro a 3 Dezembro 1997.   
426 Apesar de incorrecções históricas, seguimos a clássica interpretação de Michel Foucault, As Palavras 
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estes casos retiram o tempo e espaço do observador real, fechando-se a pintura no 

espaço e tempo representado. Em Pistoletto, a imagem recusa-se exactamente a ser 

olhada em diferido, porque renasce sempre e sobrevive no tempo real do olhar. Nem 

pintor nem modelo dominam o lugar da imagem, ambos dissolvidos no presente real do 

observador. O reflexo do observador e do seu espaço surge coincidente com o seu olhar. 

O observador é agora o centro em torno do qual tudo se determina, tal como em Van 

Eyck era o pintor e em Velázquez era o modelo. Só há o espaço e tempo real do 

observador. As figuras ou objectos que Pistoletto pinta sobre o espelho deixando uma 

mancha de opacidade que não aceita o reflexo, por representar algo que na sua 

dimensão quotidiana poderia pertencer a esse espaço e tempo real do observador, é 

absorvido por este e passa a gravitar em torno deste. Em Noronha o que se rompe é esta 

coincidência, visto que o seu próprio reflexo é um fantasma que parece oriundo do 

passado. O espelho deixa em suspensão o tempo e o espaço real do observador 

efectuando uma divergência no que devia ser-estar coincidente. O reflexo ainda não se 

deu no presente do olhar, suspenso num estado de anúncio ou de futuro condicional, 

surgindo num estado temporal de seria relativamente ao espaço e ao tempo presente do 

observador. A imagem deixa a percepção não perante um instante passado (como eram, 

como vimos, os contornos de presenças de Lourdes Castro), mas um presente em 

protensão (segundo Husserl) ou um pré-presente
427 – que se torna condicional na sua 

própria suspensão quando, por outro lado, se encontra na impossibilidade de se tornar 

passado enquanto imagem. Daí essa estranheza que irá marcar as pinturas de Noronha, 

de figuras, enquanto imagens, que parecem surgir como espectros do passado porque se 

suspendem à entrada da sua definição e nitidez no presente real da percepção. Ao 

contrário dos referidos quadros de Van Eyck e de Velázquez, em que o sujeito 

perceptivo era colocado de fora, em Noronha é a imagem que se exclui ao mesmo 

tempo que tudo absorve, abandonando o receptor num estado de espera sem futuro e de 

nostalgia sem passado – um estado em que o presente domina mas em diferido.  

Noronha não deixa a imagem coincidir com o tempo presente da percepção. O espaço 

(como reflexo) é absorvido mas não integrado, ficando suspenso na espectralidade da 

difusão da sua devolução ao espaço e tempo do observador. O tempo e o espaço 

                                                                                                                                               
e as Coisas. Uma Arqueologia das Ciências Humanas, Lisboa, Edições 70, 1998, pp.59-71. Para 
reavaliação das críticas às incorrecções de Foucault, cf. Daniel Arasse, Histoires de peintures, Paris: 
Éditions Denoël-Gallimard, 2004, pp.233-244; ou ainda, Bernardo Pinto de Almeida, O Plano da 

Imagem. Espaço da Representação e Lugar do Espectador, Lisboa: Assírio e Alvim, 1996, pp.35-89.  
427 Ver p.215-216, nota 102, da parte II deste nosso trabalho.  
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devolvidos pelos reflexos já não são um duplo do real presente (como em Pistoletto), 

mas um outro emergente e anunciado, refém da própria imagem-reflexo – ou seja, o 

reflexo não é o duplo simultâneo do real presente, ficando o real reflectido nessa 

imagem que não devolveu o real. O real foi absorvido mas não devolvido como reflexo, 

tendo, portanto, ficado preso na imagem. Na difusão de Noronha há uma nostalgia que 

invade o tempo perceptivo, que não existe em Pistoletto. O observador não se sente 

participar em tempo real no espaço da imagem, porque esta segregou-se ficando 

suspensa entre um aquém e um além da sua percepção – um entre inacessível428. 

Noronha não devolve nem prolonga o espaço por reflexo na imagem. O espaço afunda-

se nesta perdendo o seu lugar perceptivo. O real reflecte-se no não-lugar atópico da 

imagem-ecrã.  

Os espelhos foscos simultaneamente «indefinem e distanciam ilusoriamente»429 a 

imagem da figura reflectida. Perante o objecto que se prostra diante do espelho, que 

chama sobre este a atenção exigindo-lhe o reflexo, é o próprio reflexo que recua, 

perturbando a simetria projectiva do espaço do espelho. Deste modo, nesta realidade 

objectual transmutada em imagem, é o próprio reconhecimento da figura que se 

antecipa à representação (do motivo ou referente), no sentido em que tal figura se 

oferece para tal reconhecimento sem fornecer ainda a estabilidade da sua definição – ou 

seja, a referenciação adianta-se enquanto o reflexo mimético da imagem ainda está 

retardado. Esta «irrealização do real»430 efectua-se não só pelo transporte do real do 

espaço do observador para o reflexo do espelho, mas também pela não devolução e 

reconhecimento imediatos desse reflexo. É o próprio observador que, esperando o seu 

real ser devolvido pelo reflexo, o vê afundar e escapar no interior da própria imagem, 

ficando aí presa como um fantasma espectral. Através dos objectos, Noronha conseguia 

efectuar uma clivagem no seio da simultaneidade entre imagem e percepção uma cesura 

que iria determinar o seu sequente percurso mais centrado na pintura. Numa entrevista 

em torno dos objectos431, Noronha esclarecia uma distinção entre o espaço da imagem e 

                                                 
428 Ou um «estado hiponagógico, esse espaço de intervalo, ou de transição, que ocorre entre o sono e a 

vigília». Bernardo Pinto de Almeida, Noronha da Costa ou a consciência do tempo, Lisboa: Editorial 
Caminho, 2006, p.18. 

429 José-Augusto França, catálogo da exposição: Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Buchholz, Outubro 
1968 (reed. in Cem Exposições, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1982, p.79). 

430 Ibidem. Ou ainda, Idem, “Noronha da Costa na pintura do seu tempo”, in catálogo da exposição: 
Noronha da Costa, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Galeria de Exposições Temporárias, Julho 
1983 

431 Noronha da Costa, entrevista com Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição individual, Galeria 
Buchholz, 1967 (reed. in catálogo da exposição: Noronha da Costa revisitado. 1965-1983, Lisboa: 
Centro Cultural de Belém, 7 Novembro 2003 a 19 Fevereiro 2004, p.86). 
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o espaço da percepção. O primeiro não é localizável relativamente ao segundo 

tornando-se não espaço, podendo-se falar de uma descontinuidade entre a consciência 

da percepção e a consciência da imagem. Em Noronha a separação entre a imagem e o 

plano que a suporta, ou entre a imagem que se projecta e o seu lugar espacial dá-se por 

diferencia temporal, por ruptura de uma simultaneidade que se julgaria conluiada.  

A objectualidade negava-se como escultura no seu desejo de sublinhar a imaterialidade 

da imagem. Neste sentido, os objectos preparavam a pintura. Apesar de a crítica ter 

considerado que os objectos de Noronha, «tendo embora o seu ponto de partida nos 

valores imagéticos da pintura, como anti-pintura de facto se devem classificar»432, a 

verdade é que eram um exercício preambular para se colocar de certo modo no interior 

da imagem e percepção da pintura – mas isso, só o percurso ulterior iria tornar claro. 

Daí também alguma relutância desta mesma crítica quando o pintor começa a inflectir, 

ao longo dos anos 70, para um projecto de pintura (embora também com relevância o de 

cinema). Tal projecto de pintura teria melhor entendimento e valorização considerando 

a sua ligação aos objectos anteriores e ao cinema paralelamente produzido, mas 

normalmente ignorado.   

 

Em Dezembro de 1971, Noronha apresentava na Galeria Judite Dacruz 18 pinturas 

sobre tela e 5 pinturas sobre rede. As pinturas sobre tela lançavam para a pintura as 

explorações com objectos e espelhos. A difusão de uma figuração emergente tornava-se 

a questão principal. A espectralidade do reflexo dos espelhos foscos representava-se na 

pintura e o difuso tornava-se projecto pictórico. Nestas pinturas confrontavam-se figuras 

de diferentes graus de nitidez, em afectação perceptiva da sua distância, de modo que a 

que está mais longe parecesse mais perto na precisão visual. Diferentes e simétricos 

graus de difusão (ou de nitidez por posição) lançavam à percepção diferentes distâncias 

do lugar da imagem. Na linha da exploração dos objectos, e processo de um esforço de 

transferência para a pintura, a instalação com lâmpadas negras sobre redes pintadas 

procurava, segundo intenção que, pouco depois, o próprio pintor consideraria falhada, 

fazer coincidir a imagem com o plano
433. O resultado era uma pintura de vultos 

espectrais lançados sem lugar preciso para o espaço real.  

                                                 
432 Francisco Bronze, “Exposições de Arte — Na Galeria Quadrante. Noronha da Costa”, in Colóquio, 

Lisboa: FCG, nº45, Outubro 1968, p.34. 
433 Cf. Noronha da Costa, in catálogo da exposição: Noronha da Costa expõe na Galeria 111, Lisboa: 

Galeria 111, Novembro 1972. 
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16. 3. A figura enquanto difusão: o ecrã 

 

«Eu não vejo o passado, mas somente uma imagem do passado. Mas 

donde é que vem que eu sei que é uma imagem do passado?» 

(Ludwig Wittgenstein, in Remarques Philosofiques, citado por 

Noronha da Costa no catálogo da exposição Alternativa Zero, 1977) 

 

«Porque, quando Magritte fizer parte do nosso espaço mítico, então 

talvez a nossa negação já não seja simplesmente, na maioria dos 

casos, “aceite”, mas apenas, e com muito custo, “suportada”...» 

(Noronha da Costa, catálogo da exposição Novas Iconologias, 1967) 

 

«No ecrã não há horizonte»  

(Merleau-Ponty, citado por Noronha da Costa) 

 

«Mas a procura da Verdade da Arte seria a destruição do seu próprio 

fundamento. A ilusão e a mentira têm sempre mantido a arte dentro 

da Dimensão que elas determinam»  

(Luís Noronha da Costa, in Colóquio Artes, 1979) 

 

As pesquisas de Noronha centravam-se numa relação entre a imagem e a superfície, 

questionando o seu funcionamento no plano – o que, articulado com as suas pesquisas 

cinematográficas, justificavam a utilização excessiva da noção de ecrã relativamente à 

sua pintura. O ecrã explorava-se enquanto demissão do suporte, enquanto esse modo 

onde a imagem passava a emergir para a percepção desprezando o plano de suporte 

como topos da imagem. Noronha como que despia a imagem, expondo-a sem suporte 

nem lugar. A imagem já não está no quadro, suspendendo-se instável fora do lugar do 

quadro que é sempre o seu lugar. Ela irrompe e separa-se do suporte, mas não se instala 

em lugar nenhum oscilando nessa fissura ou intervalo de não-lugar, entre a retirada sem 

regresso ao espaço do suporte e um outro que a imagem procura instalar no âmbito 

perceptivo. A imagem oferece-se à percepção num movimento contraditório, retraindo-

se no momento de se oferecer, retirando-se durante a transacção dessa oferta, ou ainda, 

esvaindo-se no processo da sua constituição perceptiva. Para melhor eficácia desta 

exploração, Noronha precisava de se colocar no interior do tradicional sistema de 

representação. 
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Seguiu-se assim uma transferência das pesquisas para a pintura, à qual a crítica de arte 

mais vanguardista começou cedo a acusar desconfianças434. Francisco Bronze 

lamentava que «a sua mais recente pintura assinale uma inesperada falência criativa»435 

e «quase a resvalar para a produção sistematizada, recusando-se a avançar naquele 

processo de pesquisa apaixonada que durante algum tempo nos maravilhou»; ou seja, 

uma «fórmula» precoce resultante da «incapacidade para desenvolver os seus próprios 

problemas e contradições»436. Rocha de Sousa falaria de uma falsa marginalidade, 

transformada numa mais valia de poder simbólico, mas não efectiva no campo das 

«relações de produção artística»437. Fernando Grade, que já aconselhara o artista a expor 

menos438, falava num «pintor cansado» e em «esgotamento “processual”»439. A crítica 

não entendia que as pesquisas nos objectos tinha sido um preâmbulo experimental cujo 

corolário era essa mesma pintura. Mas a simultaneidade da pintura e dos objectos, e o 

sequente domínio da pintura após o domínio dos objectos, conjugada com a preferência 

por exposições que apresentassem em autonomia cada fase das séries de pintura, 

isolando-as relativamente aos ciclos de pesquisa, só à distância histórica podem 

apresentar uma melhor visibilidade e contiguidade da problematização ou 

questionamento da imagem por parte de Noronha da Costa. A sequência de exposições a 

partir do início dos anos de 1970, confirmavam a pintura como corolário das suas 

pesquisas, no interior da qual se passavam a desenvolver variações em torno das 

mesmas questões.  

                                                 
434 Sobre o «esquecimento e apagamento» da obra de Noronha da Costa, cf. Miguel Wandchneider, Nuno 

Faria, “Noronha da Costa Revisitado: notas a propósito de uma exposição e (des)montagem de um 
discurso auto-reflexivo”, in catálogo da exposição: Noronha da Costa revisitado. 1965-1983, Lisboa: 
Centro Cultural de Belém, 7 Novembro 2003 a 19 Fevereiro 2004, p.17.  

435 Francisco Bronze, “Carta de Lisboa”, in Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº59, 
Junho 1970, p.41. 

436 Idem, “Carta de Lisboa”, in Colóquio, Lisboa: FCG, nº61, Dezembro 1970, p.47. 
437 Cf. Rocha de Sousa, “Técnicas de produção artística; Noronha da Costa. Galeria Judite Dacruz”, in 

Diário de Lisboa, 14 Janeiro 1971, p.3 (suplemento). 
438 Fenando Grade, “Artes. Cem obras de arte britânica contemporânea, na Fundação Gulbenkian – 

Mostras individuais nas Buchholz e 111”, in O Século Ilustrado, Lisboa, nº1725, 23 Janeiro 1971, p.5.  
439 Idem, “Arte. Um pintor cansado”, in O Século Ilustrado, Lisboa, nº1779, 5 Fevereiro 1972, pp.65-66.  
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Em Março de 1969, Noronha da Costa apresentava na Galeria Quadrante a série 

Magritte após Polanski, que consistia em pinturas de paisagens de grandes dimensões 

(como se as paisagens dos anteriores objectos de paisagens miniaturas aumentassem de 

tamanho ao mesmo tempo que se tornavam pintura), ao ponto de quase se tornarem 

objectos na criação de um ambiente perceptivo do observador. Tendo como principal 

questão o confronto entre o nítido e o difuso, criavam duas instâncias perceptivas para 

confrontar o lugar da imagem e o do plano de suporte. Esta série vinha assim na 

continuação dos objectos, sem se saber ainda que toda essa pesquisa teria um corolário 

pictórico. 

A oposição entre o objecto e o seu reflexo fosco (na linha dos objectos) desdobra-se na 

mesma superfície rebatendo-se ambos num mesmo plano justaposto, espécie de díptico 

de uma simetria antitética, que contrapunha o contraste entre o nítido e o difuso. 

Exibem-se dois planos de uma mesma representação, um difuso e outro não difuso (o 

que, neste caso, também não é o mesmo que nítido, visto representar horizontes 

atmosféricos afastados). A linha vertical de separação, espécie de falsa simetria, torna-

se a linha de uma ruptura e segregação da imagem sobre si própria. Contrapondo a 

janela albertiana, que orientou a tradição da representação ocidental em função de uma 

Noronha da Costa, Magritte após Polanski, 1969, óleo sobre tela, 70x81 cm, col. BCP 
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nitidez representativa, com o ecrã difuso Noronha problematizava o lugar da imagem, 

denunciando a dimensão ilusória (irreal) onde esta julgava estar. Repetição e 

contiguidade surgem como variação e descontinuidade do mesmo. A falsa contiguidade 

da simetria, como duplo espectral, coloca uma sensação de auto-suficiência que coloca a 

própria observação alheia. Explora-se o corte ou ruptura segundo um eixo vertical 

(perpendicular ao horizonte da paisagem representada) entre um lado que se apresenta 

difuso (ou embaciado), normalmente o esquerdo, e outro simetricamente oposto mais 

estreito e não difuso. Se neste lado, não difuso, o horizonte se afasta como plano, o 

outro, difuso, apesar de também representar a mesma paisagem, como que se aproxima 

para cá ou aquém do observador e da distância não difusa. Na difusão, a imagem fica 

numa imprecisão entre o aquém e o além do seu lugar. Não há interrupção da imagem, 

nem a sua abrupta substituição por outra (como explorou Cruz-Filipe), mas mudança de 

lugar de uma das partes da mesma, que se recambia para esse não-lugar do lado 

espectral da imagem.  

Estas pinturas, associadas a vultos de figuras humanas, fizeram parte de um projecto 

cinematográfico não concretizado no Guincho (que se chegou a planear e a ensaiar 

experimentalmente), projecto este que ajuda a esclarecer o que Noronha explorava com 

tais pinturas. Efectuando um enquadramento cinematográfico análogo ao da tela, 

Noronha sobrepunha uma parte com um vidro fosco segundo um eixo vertical. As 

figuras aproximavam-se e distanciavam-se por detrás do vidro, tal como os espectros 

das suas pinturas. No interior do mesmo enquadramento confrontava-se a paisagem real 

e nítida com outra difusa que, embora contígua, lhe fazia simétrica oposição. O vidro 

como ecrã absorvia a imagem do real que atravessava a sua transparência. O real 

deixava de ser o que estava por detrás do vidro para se tornar imagem na própria 

difusão.  

 

O fascínio por Magritte obriga também a entender as relações do projecto de Noronha 

com o do pintor belga. Os famosos paradoxos da pintura de Magritte só o são não 

porque há contradições no interior do olhar, mas do espírito. O trompe l’esprit de 

Magritte funciona nos equívocos entre os enunciados (texto e imagem) e os meios 

visuais (palavra, figura, textura, luminosidade, etc…) agidos em simultaneidade na 

imagem, enquanto remissão para um «significado verbal» e referencial. A descoberta 

das suas contradições não é imediata, e neste sentido o olhar não é enganado, portanto, 

não há trompe l’œil: o engano está no espírito, quando este relaciona os diferentes 
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enunciados. A referencialidade e a conceptualização são necessárias na leitura dos 

paradoxos da imagem. Em Noronha tudo se efectua ao nível e no interior da 

percepção440. Se os paradoxos de Magritte funcionavam após a constituição do 

referencial, em função do qual a imagem já estava ao serviço, permitindo que diferentes 

níveis se articulassem e relacionassem para suportarem os paradoxos de leitura 

conceptual, em Noronha funcionava antes da referenciação e de outros enunciados, pelo 

que a imagem ainda não se instrumentalizava visto estar ainda em génese perceptiva (e 

não produtiva). Daí os paradoxos de Magritte funcionarem já no interior da imagem 

percepcionada, enquanto os de Noronha funcionavam ainda na perscrutação perceptiva 

da imagem.  

Consideramos, portanto, que Magritte interessou a Noronha sobretudo através da série A 

Condição Humana, em cujos quadros o pintor belga representou um quadro dentro do 

quadro. Um quadro representando uma paisagem dentro de um interior que uma janela 

abria para a mesma paisagem sobreposta e contígua à do quadro. No interior da tradição 

albertiana do quadro como janela, a paisagem do quadro pintado confundia-se na 

contiguidade com a paisagem da janela (ambas na imagem do quadro real). Em 

Noronha o que escapa (ou está a escapar) só o olhar pode procurar e nunca um texto ou 

um argumento; daí não existir real motivo ou referente na sua pintura. É nesse esforço 

do olhar em recuperar um referente que se pesquisa a constituição da visão/imagem. Em 

Noronha é já esquecimento do mundo o esforço de recuperar a figura, deixando a 

imagem suspensa na sua autonomia, porque a própria imagem não tem destino fora de si 

própria; ou seja, ao contrário de toda a tradição mimética que remetia para um outro, 

exterior à imagem, todo o manifesto desejo de referência de Noronha reenvia para o 

interior da imagem. A imagem afunda-se sobre si na procura de potencialidades 

referenciais.  

Em meados do ano de 1969, Noronha apresentava na Galeria 111 a série Histórias 

Trágico-marítimas, um conjunto de frisos a pastel (entre cerca de 10 cm altura por 1,5 

ou 2 metros de comprimento), num claro sentido da sucessão narrativa, como 

fotogramas (ou frames) cinematográficos dispostos em contínuo. Após o monumental 

sentido das paisagens das grandes telas anteriores, era um contrastante retorno a um 

intimismo que o desfile em friso desta série sublinhava, uma proximidade ao nível de 

pequenas paisagens-objecto efectuadas entre 1968-1969. A iconografia era dominada 

                                                 
440 Cf. José Gil, “A experimentação e a imagem”, in catálogo da exposição: Noronha da Costa revisitado. 

1965-1983, Lisboa: Centro Cultural de Belém, 7 Novembro 2003 a 19 Fevereiro 2004, p.34. 
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por navios, bandeiras, velas ou pássaros, marcações de um tempo de passagem na 

imagem que invocava a pintura de Gaspar David Friedrich, pintor romântico alemão 

admirado e várias vezes evocado por Noronha. Num confronto com a narrativa e com a 

iconografia, pesquisava-se o lugar perceptivo do tempo. A horizontalidade longitudinal 

do friso estruturava uma temporalidade corrida entre a alternância rítmica do nítido e do 

difuso, potenciando o fluir de um contínuo cuja quebra reenvia à sua problematização. 

O que antes jogava com a ordem simétrica, por oposição, tornava-se agora sequência. 

Na pesquisa de Noronha, tratava-se de passar da justaposição entre nitidez e fosco 

enquanto problematização do lugar da imagem no espaço (plano), para uma sequência 

longitudinal que passava a problematizar-se no tempo (por sequência espacial). Depois 

do não espaço (um espaço suspenso perante a percepção, nem distante nem próximo) 

seguia-se um não tempo
441.  

 

A produção de Noronha entre 1969 e 1971 foi dominada por vultos espectrais e difusos 

de figuras humanas que culminaram em 1970 com a intromissão de manchas matéricas. 

Nas primeiras a figura, natural elemento de focagem e localização, apresentava-se 

difusa. Não era a mancha da matéria pictórica que iludia a paisagem (ou imagem); mas 

a imagem figurativa que iludia a mancha espectral. Uma espécie de aura preenchia a 

representação, perturbando a sua definição por um excesso de uma luz densa e 

nebulosa. Centrando-se na figura, Noronha explorava melhor o paradoxo da aparição 

espectral das suas figuras, em que «o que é brilha ao mesmo tempo que se 

desvanece»442. 

Nas segundas, jogavam-se manchas matéricas douradas (o que levou a que se falasse de 

barroquismo por associação à talha dourada) e vultos espectrais, num confronto entre o 

aquém da matéria táctil e o além do «evanescente impalpável» das figuras espectrais, ou 

numa antinomia entre «concreto» e «virtual»: «Um sentimento de desencontro entre o 

imediato e o possível» «se situa nos exactos antípodas das grandes cenografias barrocas, 

feitas de desejada osmose de entre o táctil e o visual; e que nisso exprimiram a crença 

na identidade entre o quotidiano e o sensual e o imemorial e o espiritual»443. O desejo 

                                                 
441 «Tal como a paisagem, a História é-lhe deserto. Local que marca o não espaço, o ecrã é ainda 

momento de não tempo». Fernando Pernes, “Exposições de Lisboa 3. Luís Noronha da Costa — 
Histórias Trágico-Marítimas”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº270, Setembro 1969, p.29. 

442 Emídio Rosa de Oliveira, A Pintura de Noronha da Costa, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, 1989, p.10. 

443 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: Noronha da Costa expõe na Galeria Zen, Porto: Galeria 
Zen, Julho 1971. 
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de ser figura por parte desse espectro figurativo faz segregar a imagem numa 

instabilidade absorvente da sua própria imanência relativamente ao plano. Neste caso 

são os dourados matéricos que resistem sublinhando essa segregação. A ilusão 

manifesta-se no estado de aparição, um sendo que é desejo não realizado ou não 

concretizado, deixando as figuras suspensas no devir do seu aparecimento. A própria 

ilusão é fantasmagórica, num trompe l’oeil espectral, que se denuncia no próprio 

momento (ou simultaneamente) em que se afasta e se segrega do plano opaco de 

suporte, portanto, no próprio instante em que a ilusão se processa. A mancha matérica 

(sem expressão gestual) impõe-se em paradoxo com a figura difusa, invertendo a 

relação entre o plano e a imagem. A figura retrai-se perante a presença da mancha 

matérica e afunda-se para lá desta. A imagem é espectro que surge por detrás do 

suporte. A sua autonomia e irredutibilidade dá-se por retraimento e inacessibilidade. A 

densidade real da mancha denuncia a imagem e segrega-a para dentro: afasta-a do 

suporte, lançando-a (em abismo) para dentro deste. Se ao longo da sua tradição o 

trompe l’oeil quis provocar a ilusão do táctil, em Noronha a ilusão (impalpável) da 

imagem separa-se da tacteabilidade do plano. A imagem revela-se intocável, estando 

para além do suporte onde se manifesta a matéria e que é o lugar do toque físico. Se a 

pintura se denuncia na tacteabilidade, a imagem consagra-se na pura visibilidade.  

As obras destas fases contíguas foram apresentadas nas exposições da Galeria Judite 

Dacruz em Lisboa, em Maio de 1970 e em Dezembro de 1970, e na Galeria Zen no 

Porto, em Julho de 1971. No texto do primeiro catálogo o crítico Fernando Pernes 

referia a passagem, no percurso de Noronha, de uma reflexão da imagem a partir do 

espelho (centrado nos objectos) para o ecrã, convertida numa opção pelo segundo, 

sublinhando um «itinerário neo-romântico», ou «situação neo-romântica»444. 

 

A série seguinte intitulada Pintura era centrada de novo na paisagem, mas agora noutra 

situação, por afectação da matéria explorada na série anterior. Nas paisagens a relação 

invertia-se. Agora a matéria expressava-se e, ao mesmo tempo, era incorporada e 

absorvida pela imagem (ao contrário da oposição e irredutibilidade anterior). Esta 

simultaneidade resolvia-se entre duas organizações perceptivas: ou se está perante o 

plano do quadro e perante a matéria pictórica; ou se está perante a imagem e a matéria 

torna-se expressão visual da montanha ou da nuvem. Numa das pinturas, que parece 

                                                 
444 Idem, in Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Judite Dacruz, (21) Maio 1970; in catálogo da exposição: 

Noronha da Costa expõe na Galeria Zen, Porto: Galeria Zen, Julho 1971. 
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evocar uma paisagem montanhosa de Friedrich, uma mancha superior deseja tornar-se 

nuvem e pertencer à imagem, enquanto outra inferior deseja tornar-se montanha (que 

consegue melhor que a anterior, fazendo actuar a adequação dos referentes). A matéria, 

enquanto pertencendo ao plano do quadro, ao ser integrada no processo representativo é 

absorvida para esse outro lugar que é o da imagem. Neste processo joga-se entre a 

afirmação e o desenvolvimento da sua tacteabilidade.  

 

Por volta de 1971 o difuso invadia todo o quadro, na exploração da imagem enquanto 

«lugar equívoco que é o écran»445. O ecrã deseja-se como mediação entre o significante 

e o observador, lugar processual de constituição da imagem. Se a janela albertiana 

estava entre o observador e o real, sendo portanto o lugar de mediação entre o sujeito e 

o mundo, o que situou toda a tradição da representação ocidental desde o século XV 

entre os paradigmas do sujeito e do mundo exterior, em Noronha o ecrã está entre um 

significante potencial da visão e a sua percepção, nesse momento instável onde se 

concebe a imagem. O ecrã é o lugar onde a imagem se dá, onde a luz se projecta, se 

subtrai, se atravessa e se devolve (conforme seja plano opaco, vidro transparente ou 

espelho). Neste sentido, o ecrã é o lugar onde a imagem se oferece. E, por isso, a 

imagem encontra-se sempre por uma retirada do ecrã que a constitui. Se o ecrã é onde 

se projecta a imagem, então temos a imagem enquanto o que se projecta do ecrã. A 

imagem só se formula quando se dá à percepção e nesse momento perde-se o plano de 

suporte. Para nós, e nesta ordem de ideias, esta retirada do plano é o fundamento do 

ecrã. 

O crítico Fernando Pernes, que acompanhou bastante o trabalho de Noronha entre as 

décadas de 1960 e 70, referiu-se à «coexistência do muro e do ecrã como dois planos 

intermitentes», um «confronto entre o aquém imediato da superfície ou do volume, e o 

além evanescente do imaterial e do imaginário»446. O primeiro seria a distância certa do 

lugar da imagem (o plano), a outra a que se abre, não por um imaginário, mas enquanto 

constituição da imagem. Para Francisco Bronze, o «pintor sabe que o écran é a sua 

realidade imediata, aquém de toda a “experiência-memória”. Como consciência, ele 

sabe que o écran é o véu que se coloca entre ele e o mundo, e que os separa. Sòmente 

como memória, como re-invenção, o mundo aí pode surgir. O écran é, pois, o lugar por 

                                                 
445 Francisco Bronze, “Carta de Lisboa”, in Colóquio, Lisboa: FCG, nº57, Fevereiro 1970, p.43. 
446 Fernando Pernes, in catálogo da exposição Noronha da Costa expõe na Galeria 111, Lisboa: Galeria 

111, Novembro 1972. 
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excelência em que o sujeito se afirma, se presentifica, distanciado do Objecto que é o 

mundo. O écran é o lugar da Diferença. É aí que a memória se altera, que uma 

experiência se altera até à sua coisificação»447. Pouco depois, diria ainda que Noronha 

pesquisava a «destruição do quadro como lugar de representação»448 e, acrescentamos, 

para o tornar lugar perceptivo da constituição da imagem. 

 

Em duas exposições na Galeria 111, de novo temporalmente próximas, em Janeiro e 

Novembro de 1972, Noronha centrou-se nas relações figura/fundo. Em algumas das 

obras expostas, Noronha colocou ao lado de vultos de figuras humanas sem rosto, 

pequenos rectângulos e triângulos, luminosos ou escurecidos. Jogava assim com a 

distância e com o lugar (presença) perdido do plano – lembrando os quadrados do 

suprematismo dinâmico de Malévitch, que jogava com tamanhos e distâncias relativas. 

Com a estratégia da difusão do fosco, Noronha anulava o momento da definição do 

desenho de contorno, onde se efectua a separação das figuras com o fundo, deixando a 

figura suspensa na sua aparição sem definição: «A pintura (...) transporta consigo a luz 

colorida que esclarece o objecto tanto quanto também o indefine, até ao limiar da tela, 

lugar da imagem, (...)»449. A visibilidade da figura não a separa do fundo, expondo-se 

sem segregação e sem avanço para a percepção: a figura recusa a valorizar-se para a 

percepção ou a estruturar-se numa hierarquia da imagem. A figura deixa assim de se 

impor como um valor perceptivo, não completando assim o último momento da ilusão. 

Tal ilusão manifesta-se, mas não se desfecha, ficando suspensa ou em potência, numa 

imagem sem lugar, pelo que a ilusão em processo torna-se o signo da imagem. A figura 

resiste como imagem à percepção, exibindo rostos voláteis de presenças sem rosto. É 

num momento prévio à identificação que tudo se dissolve, em que a figura é fantasma 

enquanto imagem.  

A figura não é uma forma, mas uma atmosfera do seu próprio aparecer, um espectro que 

se dá na distância indefinida e, por isso, indecifrável da forma. O horizonte indefinido 

da representação torna fugidio o mundo representado nos «limites angustiáveis do 

infixável»450. As figuras, enquanto formas, mudam na imagem sem rupturas, num 

silencioso movimento que é o da procura da inacessível separação das coisas. No 

                                                 
447 Francisco Bronze, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº53, Abril 1969, p.48. 
448 Idem, “Exposições”, in Colóquio, Lisboa, FCG, nº54, Junho 1969, p.38. 
449 Fernando de Azevedo, “Exposições na Fundação Calouste Gulbenkian. Noronha da Costa”, in 

Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº58, Setembro 1983, p.66. 
450 Ibidem, p.65. 
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descontínuo deslizamento perceptivo da apreensão das coisas representadas, expressa-se 

a própria impossibilidade de alcançar e fixar a representação, ficando a própria imagem 

necessária a essa representação indecidida no fascínio por flutuantes auras 

fantasmagóricas do mundo. Segundo Fernando de Azevedo, o que interessava do «real» 

a Noronha era «mais a aparição como evidência que a evidência como representação. Só 

a imagem que aparece é evidente e real em si mesma e na ambiguidade temporal do 

existir, “fazendo-se”, através da fixação e da insistência do nosso olhar por ela 

desafiado»451. A difusão por excesso de luz funciona como resistência da imagem, por 

ambiguidade e ilusão. Não há nem forma nem figura mas apenas a suspensa flutuação 

da sua aparição luminosa. No esforço de representar, a imagem satura-se como 

presentação de si, salientando a luminescência com que luta a figura por aparecer. No 

esforço de dar forma à figura apenas se encontra a própria ilusão desse esforço. Não se 

vai da figura à procura do motivo porque se fica suspenso na procura da figura. No seu 

esforço de captação impossível da imagem certa é a percepção que se move à procura 

do lugar da imagem e da sua estabilidade ôntica.  

Noronha serve-se dos motivos para alimentar o desejo da figura-forma e não o desejo 

do referente. Se a figura se dá enquanto espectralmente anuncia um referente, tal como 

uma sombra se liga a uma existência, todo o processo se suspende da requisição e 

desejo de representação: «Ao privilegiar (…) a construção da imagem sobre a 

representação do objecto, Noronha da Costa torna evidente (…) que a imagem é não só 

irredutível ao plano da tela, como o é também, e surpreendentemente, à 

bidimensionalidade de qualquer plano onde a imagem meramente se situasse»452. É no 

desvanecimento da figura que a imagem se segrega do plano, afundando-se na sua 

própria evanescência. 

 

Se cerca de 1970 se tornaram comuns, na pintura de Noronha, as representações de 

velas solitárias sobre fundos negros, como arestas de espaços escuros, elemento que já 

surgira nos seus objectos, por volta de 1972 estas velas conjugavam-se com tomadas de 

electricidade. Neste ano tornara-se habitual no seu trabalho, tanto simbólica como, 

sobretudo, operativamente, a utilização de velas, lâmpadas e manchas. Fontes de luz, de 

cor e forma, aceitam a difusão como adequação referencial à sua representação. Mas o 

                                                 
451 Ibidem. 
452 João Sousa Monteiro, cit. in Noronha da Costa, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1982, 

p.21. 
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referente não pretende ser aqui um modelo em que a imagem se reconhece, mas a 

própria génese da imagem. A referência não fundamenta a imagem porque a imagem 

não se justifica perante ela, mas perante essa fonte de luz que é possibilidade da imagem 

e que se coloca no seu interior. Nalgumas obras desta fase, além de surgirem velas e 

lâmpadas, estas colocam-se em relações com planos de fundo com textos. Não existem 

reflexos sobre o efeito visual do plano de fundo como texto a que a vela se sobrepõe ao 

querer iluminar – antes, tal plano de fundo parece aproximar-se criando uma intimidade 

que um fundo mais etéreo e paisagístico (ou mesmo de cena de interior) não permitiria. 

 

Interessa também reflectir a importância, na obra de Noronha, da constante relação com 

a memória enquanto passado. Se a figura surge por diferencia temporal, como que tardia 

perante as possibilidades presentes da percepção, os elementos representados, enquanto 

referências, sublinham tal dimensão ao representarem iconografias do passado. Tratava-

se de expor a memória por desvanecimento e, assim, acentuar a diferencia da imagem, 

relativamente tanto ao presente perceptivo como ao seu lugar no plano. 

Em 1972 Noronha explorou o uso de tinta celulósica sobre impressão fotográfica e 

sobre gravuras em papel colado sobre platex. Por volta de 1979 a mesma técnica 

permitiu usar fotografias antigas ou fotogramas de filmes antigos (de que foi ícone 

adequado o filme Nosferatu de Murnau), que surgiam como fantasmas iconográficos 

que não podiam pertencer ao tempo presente da percepção. Noronha utilizou fotografias 

ou gravuras antigas que iconografavam a realidade social de finais do século XIX ou 

inícios do século XX, como memórias recentes, memórias que a geração presente ainda 

carregava com a juventude dos seus recentes mortos. Muitas articulavam-se com 

manchas de cor ou manchas matéricas desviadas da ordem do seu desenho. Nesta 

pintura em spray desenvolvida a partir dos anos de 1970, as espectrais figuras humanas 

eram cada vez mais oriundas dessa iconografia passada, de uma existência antecedente, 

tão recente e próximo como já não existente e distante. Figuras que parecem pertencer a 

outra época, com vestes e penteados que sugerem tempos e vultos mortos. Um passado 

que nos espreita na proximidade da sua impossibilidade, não completamente perdido, 

mas que se contempla do presente perceptivo como um horizonte temporal. Figuras que 

nos parecem surgir vindas dos primeiros anos da invenção do registo fotográfico e 

cinematográfico, portanto das origens do ecrã. 
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Outra experiência pictórica, na relação entre imagem e percepção, foi a exploração de 

grades ortogonais pintadas por anteposição a uma imagem representativa, série 

efectuada sobretudo entre 1976 e 1977. Nesta série, Noronha opunha uma rede 

ortogonal, num efeito regular em grade de linhas sobrepostas (e não meramente 

intersectadas) a cenas figurativas, sobretudo paisagens. As linhas induzem a primeira 

dimensão de profundidade, efectuando um afastamento que lança a imagem para além 

do suporte. A imagem fica suspensa entre a parte de cada rectângulo dividido e a boa 

forma da sua globalidade, que parecem num esforço de encurralar a imagem para lhe 

encontrar o seu lugar. A diferente iluminação de um desses rectângulos sustenta esse 

jogo, sempre desafiando a percepção. Do mesmo modo, explora-se a tendência de cada 

parte rectangular em ser uma imagem própria, conjugável autonomamente à imagem 

global e assim, ainda mais, ao plano de suporte.  

 

Nesta linha de pesquisas de Noronha em análise, ainda se pode incluir uma série 

desenvolvida em inícios dos anos de 1980. Apresentada em 1982 na livraria da 

Imprensa Nacional, ela era dominada por composições azuis a que o pintor chamou de 

«Mares Portugueses». Nestes falsos monocromos dominam águas e céus, um diálogo 

que lembra Turner entre a onda e a nuvem, em nova dicotomia, mas interferente e 

invadindo-se mutuamente. É a mancha enquanto gesto (e menos como matéria, como 

se verificara na série Pintura de cerca de 1971) que induz um relevo real sobre o plano. 

Mas este relevo é absorvido pela imagem, tornando-se, por exemplo, espuma da onda, 

saindo da sua presentividade concreta para ser absorvido pela imagem. Gesto e matéria 

silenciam-se de emoção e de opacidade presencial. O que se privilegia é o «gesto puro 

da Imagem, enquanto fazer-se, e não da Imagem do gesto»453. O gesto e matéria 

pictóricos tornam-se uma onda do mar, sendo absorvidos pela imagem numa figuração 

processada para dentro. 

 

 

                                                 
453 Noronha da Costa, entrevista com Clara Ferreira Alves; “Noronha da Costa fala da sua pintura. 

Perguntar o que foram os Deuses antes do Homem”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, nº63, 
19 Julho a 1 Agosto 1983, p.7. 
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16. 4. Os filmes de Noronha da Costa 

 

«(…) e dissolvem-se os espectros na sombra» 

(do filme Padres, 1975) 

 

«Infeliz do espelho que não tem a tua imagem» 

(Noronha da Costa, do filme A Menina Maria, 1972)) 

 

Em Noronha, se os objectos não se separavam da pesquisa pictórica, que explicitavam e 

quase justificavam, também as experiências cinematográficas se enquadravam numa 

mesma linha de pesquisa e reflexão em torno do ecrã e do lugar da imagem.  

Em filmes Sem título de inícios dos anos de 1970, portanto coincidentes com a 

passagem da pesquisa dos objectos para a pintura, Noronha colocava em tempo real e 

em movimento a passagem do difuso ao não difuso. A luz muda e move-se, exibindo 

essas mudanças em que ora o plano reflecte a luz, ora se deixa atravessar pela luz. São 

dominantes os jogos de alteração da luz numa relação entre o interior e o exterior 

Através de aquários explora-se em tempo real os reflexos no vidro, os que estão dentro 

do aquário e o que estão para aquém e além dele. Surgem objectos fetiche, que o 

cineasta explorará na pintura, tais como garrafa e a cabeça grega, ambos conjugados 

semântica e luminicamente com a vela acesa.  

Outras explorações, noutros filmes, centram-se na imagem dentro da imagem, numa 

forte marcação magrittiana, tais como a exibição de fotos de imagens no interior da 

imagem filmada. Noutras é o ecrã que funde o corpo ao quadro, permitindo uma figura 

humana projectada deitar-se na relva da pintura filmada. Nos diferentes filmes dominam 

os véus e os nevoeiros, as auras e os espectros, ou ainda, as luzes e os reflexos. 

Em 1972, Noronha filmou a projecção de um filme sobre um prédio frontal à sua 

própria casa, projecção que durou até às janelas deste se fecharem. A trepidação da 

projecção confrontava-se com a massa arquitectónica, numa sobreposição simultânea 

que retomava a estratégia das primeiras transparências. Agora era uma arquitectura que, 

tornando-se ecrã, se ameaçava a tornar imagem. A imagem transitória (cinematográfica) 

como que devorava um real estável no espaço e no tempo (a arquitectura).  

O filme Padres (1975) é o que se associa mais imediatamente às pesquisas no âmbito 

das artes plásticas e o que mais parece ser um seu prolongamento. O filme é dominado 

por personagens vagueando entre luzes artificiais e os seus reflexos. Em certas 

sequências, com maior aproximação às explorações dos objectos e das pinturas, o padre 
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André e Rita, a personagem feminina, sobrepõem ou alternam a sua imagem sobre um 

vidro, entre a iluminação e o espectro, entre a transparência do plano ou o reflexo. A 

luz, enquanto foco sobre o plano, procura manifestar a génese da imagem. O padre Luís 

utiliza os focos estratégicos a esses jogos tão importantes como a câmara de filmar, 

atrás da qual (invisível) está Noronha da Costa. Noutras sequências realizadas na Praia 

do Guincho é citada a pintura de Claude Lorrain (1600-1682) ou, sobretudo, Friedrich, 

evocadores pictóricos da distância e da contemplação, que tinham marcado as séries 

pictóricas Magritte após Polanski e Pintura. Em cumplicidade com a pintura de 

Noronha, o granulado do filme apresenta as imagens difusas, como reflexos intocáveis e 

inalcançáveis. 

Em D. Jaime ou a Noite Portuguesa (1974) filmada no ambiente espectral de Sintra, 

dominam os reflexos em espelhos, janelas ou águas (espelhos de água). O filme cita 

também a pintura, com alusões ao simbolismo de Arnold Böcklin (1827-1901). A 

narrativa desenvolve uma intriga entre Clara (imediata alusão à claridade e à luz) e D. 

Jaime (as trevas), num jogo entre personagens de mútuo vampirismo, em que a brancura 

de Clara se salienta depois de violentada por D. Jaime (simbolizada com o sangue na 

espada), sempre filmados no limiar da sua génese como reflexo e em imagem. Com 

inspiração no Nosferatu de Murnau (filme fetiche para Noronha, e que apareceu várias 

vezes citado na sua obra pictórica, como assinalámos), os corpos surgem como 

fantasmas entregues às mudanças da luz diluindo-se tanto no excesso de luz (claridade) 

como na opacidade da escuridão – limiares entre os quais a imagem-ecrã se dá.  

Mais ambicioso como projecto cinematográfico, mas por isso menos experimental e 

cúmplice da pesquisa pictórica, foi o filme O Construtor de Anjos (1979). Contudo, 

verifica-se o mesmo interesse pelos espelhos e pelos reflexos, pelos nevoeiros onde luz 

e trevas se fundem deixando a iluminação desenvolver-se como actor nas suas 

mudanças (como noutros filmes de Noronha e em nova relação com Murnau). 
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16. 5. Pinturas efémeras, pinturas com pedras, vultos de mulheres e limões 

 

«Eu sempre quis ter uma única palavra, ou seja, a do quê da 

imagem e não da imagem do quê»  

(Noronha da Costa, Março 1970) 

 

«Devemos assinar o projecto, não a obra. O projecto é da nossa 

responsabilidade. A obra é a nossa alienação. No primeiro caso há 

transitividade e ligação espacial entre nós e o produto»  

(Noronha da Costa, 1969) 

 

   

 

 

Na década de 1980, as explorações de Noronha confrontaram a imagem com estratégias 

opostas: por um lado com o seu desvanecimento; por outro com a sua densificação. Na 

primeira orientação temos as telas brancas de cerca de 1979. Nestas telas brancas 

Noronha colocava sombras simuladas pictoricamente. Assim, distanciava o plano da 

imagem de si própria e roubava-lhe o lugar próprio.  

Ainda nesta orientação mas noutro tipo de experiência, Noronha pintou para fora do 

lugar do quadro. Estas experiências, que obrigavam a um lugar e tempo expositivos 

específicos, foram apresentadas na Galeria Arcano XXI, em Outubro de 1982, e na 

Osuna Gallery de Washington, em Dezembro de 1983. Em ambas dominaram as flores 

como motivo. Escrevia o pintor relativamente à primeira exposição: «O que aqui está 

exposto (à excepção de duas telas) foi pintado no dia 20 de Agosto de 1982 entre as 10 

horas da manhã e as 3 horas da madrugada do dia 21 de Agosto. Quando a exposição 

terminar, as paredes da Galeria voltarão a ser pintadas de branco, sendo assim destruído 

o que actualmente nelas existe. Como colaborador tive a preciosa ajuda do meu amigo 

Noronha da Costa, Exposição na Galeria 

Arcano XXI, Lisboa, Outubro 1982 
 

Noronha da Costa, Exposição na Osuma 

Gallery, Washington D.C., Dezembro 1983 
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Senhor Mário de Carvalho»454. Noronha sublinhava a efemeridade da acção, além do 

rompimento do quadro enquanto limitação de uma extensão da pintura. Se em Noronha 

a imagem sempre escapara ao plano de suporte, porque se afundava nele, na imprecisão 

da difusão dos limites da figuração, agora ela escapava ao enquadramento. Se antes se 

separava do plano segundo um eixo perpendicular à observação, agora ela escapava 

segundo um direcção paralela ao olhar e lateral ao quadro-moldura.  

Estas reflexões sugerem que o interesse de Noronha não estava no limite do quadro 

(enquadramento), que era apenas elemento operativo, mas no limite perpendicular da 

percepção da sua superfície, onde a imagem se dá. Contudo o enquadramento foi 

elemento necessariamente decisivo, como momento de cesura onde a imagem adquiria 

lugar próprio. Era nesse sentido que lhe interessava a relação com o muro do espaço da 

galeria. Mas a imagem não passava de uma pertença ao quadro (que já sabemos que no 

projecto de Noronha cedo se segregou) para uma pertença ao muro, porque também não 

passava a pertencer a este: para Noronha a questão tornava-se, mais uma vez, questionar 

esse lugar vago da imagem perceptiva. Nestas exposições ela parecia lançar-se numa 

indeterminação fora da circunscrição do quadro (e do eixo perpendicular da 

observação), para pairar no interior do espaço expositivo. A imagem não pertencia nem 

ao quadro nem ao muro-parede, para escapar aos limites de qualquer um deles, porque 

era entre os dois, ou escapando de um para o outro, que ela se colocava.  

Algo aconteceria, contudo, às iconografias difusas. Se dentro do enquadramento elas 

não se confrontavam com a uma escala perante a realidade do observador, porque o 

enquadramento definia uma autonomia contextual, ao escaparem ao quadro e ao se 

lançarem no espaço da galeria elas cresciam em abismo perante o olhar. O movimento 

em que resvalavam para fora do enquadramento era o momento em que cresciam, 

porque o espaço que integrava o corpo do observador passava a ser aquele em que a 

figura era lida.  

Estas exposições remetem inevitavelmente para as pinturas efémeras que Sol LeWitt 

(1928-2007) concebia no próprio espaço expositivo e que só podiam existir apenas 

durante o tempo expositivo, tendo que ser depois destruídas. Deste modo valorizava 

mais a concepção projectual da peça (pintura) do que a sua existência real (derivada da 

primeira). Ou seja, existindo a concepção onde se situa a verdadeira dimensão do 

artístico, a mesma obra podia ser refeita (tal como foi feita e desfeita) se necessário e 

                                                 
454 Noronha da Costa, catálogo da sua exposição: Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Arcano XXI, 

Outubro 1982 [pp. 11-12] 
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desejado. Em Sol Lewitt o que se efectuava era um trabalho para o espaço e tempo 

específicos, como suportes espaciais e temporais, não havendo relações com um 

enquadramento que definisse um campo visual auto-suficiente independente do espaço 

arquitectónico enquanto suporte. A questão de Noronha situava-se na relação da 

imagem com o quadro e o muro que o suporta, sendo a efemeridade resultado da 

retirada da imagem do plano do quadro estendendo-a e tornando-a dependente do muro 

do espaço expositivo, re-questionando assim o lugar dessa mesma imagem. 

Esta relação com o espaço envolvente ao enquadrado aponta também para outras 

proximidades com o efeito de biombo pictórico das telas dos espacialistas americanos 

tais como Mark Rothko, Clifford Still ou Barnett Newman. Contudo, o que nestes 

artistas era trabalhado exclusivamente de dentro da pintura, numa procura de relação 

com o espaço exterior a partir da superfície enquadrada, em Noronha era trabalhado 

para fora, numa ultrapassagem efectiva do suposto suporte da pintura, que se esvaziava 

ou desenquadrava da pintura que a excedia até ao muro, para assim questionar a 

imagem supostamente interna ao enquadramento. Também seria possível reencontrar, 

de novo, relações com a pintura de Magritte nesta pintura efectuada fora (muro) e 

dentro (quadro), e que fazia do muro um quadro com outro quadro lá dentro – tal como 

em A Condição Humana de Magritte, a imagem continuava para além da janela. 

 

Nas pinturas de densificação temos as explorações com pedras que Noronha 

experimentou em diferentes ciclos ao longo dos anos de 1980. Por um lado 

experimentou a pedra como suporte, em que a densidade e opacidade da pedra 

contrastava com a imaterialidade da imagem. Se a pedra, enquanto superfície, assinala a 

não saída de si mesma, do lugar que ocupa como aquele em que é percepcionado, a 

imagem rompe essa estabilidade. A imaterialidade da imagem segrega-se à 

materialidade da pedra, corrompendo a auto-sustentabilidade da sua unidade de bloco 

estático.  

Por outro lado, Noronha experimentou a pedra colocada (real) ou pintada (ilusória) no 

suporte, sobretudo em obras que dominaram a sua apresentação na Arco madrilena de 

1980 através da Galeria Nasoni. Tais pedras eram pintadas ou coladas (por vezes 

surgiam gotas pintadas, em contraste de densidades representadas) em confusão mútua 
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entre real e ilusão, nesse esforço «de coincidir o registo da aparência no eclodir da 

aparição»455.  

 

Nos anos de 1990, a pintura de Noronha acentuou a presença de vultos femininos, ao 

mesmo tempo que se espalhava por diferentes tipos de galerias atingindo um espectro 

comercial que prejudicaria a avaliação cultural do seu percurso. Em exposição 

individual de 1993, na Galeria Nasoni, apresentou quadros com filas de mulheres e de 

velas em dimensão processional e ritualista, aspecto explorado no texto do catálogo em 

função dessa inacessibilidade, dessa «dimensão de fora de cena que exclui o 

espectador», «como se o quadro representasse não a cena mas aquilo que lhe é 

exterior». Não se tratava de mostrar «o que se passou ou o que se está a passar, mas 

apenas o que se passa em torno (…). Mas o que se passa acontece também aí onde você, 

enquanto espectador, está»456. Pode-se falar em «exclusão do observador», como se a 

imagem se encerrasse na participação interna da sua representação, se fechasse numa 

representação em que tudo o que era exterior fica excluído. Como um ritual que só 

aceita os seus próprios participantes, a imagem recusa ser dominada pelo observador, 

devolvendo ao olhar deste a não pertença implicada na sua contemplação exterior. A 

imagem é mais um «ritual» que uma cena ou representação: «Não há realmente nada 

para ver, senão precisamente uma ausência da cena, uma exclusão da cena e uma 

vontade, como se disse, de excluir o próprio espectador enquanto razão última de 

qualquer representação». Porém, esta exclusão não é imposta sobre o observador, mas 

uma estratégica retirada da imagem ao presente perceptivo. O desfile ritualizado de 

espectros femininos salienta apenas essa inacessibilidade ao tempo e lugar receptivo da 

imagem. 

Por outro lado, excluir o observador implica a «exclusão do autor»: «O que o pintor 

pinta é, afinal, o seu próprio desaparecimento como autor. É como se o quadro ficasse 

só, no limiar do seu silêncio, como uma imagem perdida de alguma coisa que aconteceu 

muito antes. Como acontece com as fotografias antigas que não sabemos quem 

representam, e que nos deixam diante da ideia de desaparecimento. Não sabemos quem 

fotografou nem quem está representado. São apenas imagens à deriva, perdidas no seu 

                                                 
455 Fernando Pernes, «Mar e memória», in catálogo da exposição: Noronha da Costa, Madrid: Arco’80; 

Galeria Nasoni, 9-14 Fevereiro 1989  
456 Bernardo Pinto de Almeida: «Conversa», in catálogo da exposição: Noronha da Costa. Pintura, Porto; 

Lisboa: Galeria Nasoni, 1993 
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mutismo, referidas a um princípio de incomunicabilidade»457. A imagem, enquanto 

manifestação ontológica, perde não só o seu lugar (o suporte) como se excluí da 

presença do observador e do autor. A imagem manifesta-se na solidão espectral de estar 

noutro tempo e noutro lugar: esse lugar não topológico nem físico, sem significante, 

sem emissor e sem receptor. Tal como nos espelhos foscos o reflexo de narciso se 

afastava do observador, também nas pinturas o outro lado do espelho, onde observador 

(ou pintor) se poderiam reencontrar, se desvanece. Tal como no reflexo do espelho, se a 

figura da pintura não coincide com o presente da percepção, ela é reenviada para um 

lugar outro de inacessibilidade onde o observador (e pintor) não está.    

A série de pinturas com limões explorou sobretudo as implicações perceptivas da cor. 

No seu excesso luminoso, o amarelo (a cor mais luminosa do espectro visível) do limão 

manifesta-se enquanto aparição espectral da luz. Ela não é camada cromática sobre e 

definindo uma superfície, mas esse desejo de figura como ordem e hierarquia formal 

que se deixa suspensa sem lugar. Rui Mário Gonçalves observava que, «se, outrora, o 

sfumato se sobrepôs à nitidez linear do contorno, em Noronha provoca a expansão das 

manchas. Em certos quadros (…), em que se escalonam equivalentes manchas da 

mesma cor, as mais longínquas são mais expansivas do que as mais próximas; mas estas 

não vão conter-se em contornos lineares. Assim, por exemplo, o amarelo no primeiro 

plano não torna o contorno da figura de um limão mais nítido, mas mais luminescente. 

Não é o contorno linear que se recupera, nem a cor local, nem a textura; é a pura 

visibilidade que se manifesta intensamente»458. Aumentar esta luminescência da cor 

amarela não faz recuperar a referência (o limão) nem o lugar da mancha pictórica sobre 

o suporte: do mesmo modo, e ratificando a pesquisa anterior da pintura de Noronha da 

Costa, mantém-se a espectralidade e o retardamento da aparição da figura. O tempo da 

imagem não coincide com o tempo real e presente do quadro dado à percepção. A 

intensidade do amarelo não recupera qualquer coincidência da imagem com o lugar e o 

presente da percepção. Perante a imagem, o observador está demasiado adiantado e, por 

isso, fica excluído. Do mesmo modo, perde-se a mediação com o autor, desvanecido por 

detrás do não lugar da imagem. A imagem depurada e desamparada está 

simultaneamente abandonada de observador, de autor e de suporte.   

Em Janeiro de 2005, numa sequência imediata à exposição antológica que lhe era 

                                                 
457 Ibidem. 
458 Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição: Noronha da Costa. Pintura, Lisboa: Galeria Valbom, 

Março-Abril 2001  
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dedicada no Centro Cultural de Belém, Noronha da Costa dava continuidade às suas 

pesquisas numa exposição na SNBA intitulada Piero della Francesca após Lucio 

Fontana. Procurando relacionar a imagem da pintura com o espaço (dando assim 

alguma continuidade aos objectos e às pinturas efémeras), Noronha rompia o interior da 

imagem com uma abertura, uma janela real dentro da janela ilusória do quadro. 

Atravessando o quadro como Fontana, mas com uma janela albertiana que procurava 

deixar espreitar o outro lado do plano, o real incorporava-se como quadro dentro do 

quadro, como imagem dentro da imagem. Já não a imagem que confronta o real, mas o 

espaço real, para além da imagem, que vem confrontar esta, correndo os riscos 

perceptivos de ser por ela absorvido. Este risco experimentava-se em seguinte 

exposição individual intitulada A Grande Janela de Kiev
459, onde molduras dentro de 

imagens e imagens dentro de molduras, reais ou ilusórias, numa tonalidade de azuis e 

brancos, de céu e mar, se sobrepunham e confundiam. No momento em que o plano da 

superfície que faz de ecrã da imagem se abre com uma cavidade real, esta absorve-se no 

abismo em trompe l’œil e torna-se imagem.  

 

 

16. 6. Considerações finais e outras reflexões 

 

«Por isso, neo-figurativamente, não sou um pintor de 

coisas e de factos, mas das imagens das coisas. 

O exterior que me é dado não me interessa» 

(Noronha da Costa, Março 1970) 

 

Como adiantámos, entre as décadas de 1960 e 1970, alguns críticos observaram uma 

dimensão romântica ou «neo-romântica» de Noronha. Mais insistente foi o crítico 

Fernando Pernes que observava em Noronha um «itinerário neo-romântico»460 ou uma 

«situação neo-romântica», entre «a nostalgia e a ironia»461. Era um esforço do crítico 

                                                 
459 Cf. catálogo da exposição: Noronha da Costa. A Grande Janela de Kiev, Lisboa: Galeria António 

Prates, 26 Outubro a 21 Novembro 2006. 
460 Fernando Pernes, in catálogo da exposição: Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Judite Dacruz, (21) 

Maio 1970. 
461 Idem, in catálogo da exposição: Noronha da Costa expõe na Galeria Zen, Porto: Galeria Zen, Julho 

1971. O mesmo autor observaria um barroco e romantismo como «cordenadas envolventes do seu 
esforço criador, apontando para referências ao pensamento de Heidegger ou à música de Mahler, às 
paisagens glaciais de Friederich [sic], ou às figuras de terror e silêncio de Füssli, como para o 
decadentismo lírico e erótico de Klimt». Idem, in catálogo da exposição: Noronha da Costa expõe na 

Galeria 111, Lisboa: Galeria 111, Janeiro 1972 
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em dar resposta e continuidade às posições do próprio pintor: «A única solução de 

sensibilidade que hoje me pode interessar é “neo-romântica”. O romantismo 

transformou a presença em nostalgia, a figura em fantasma. Nisso contribuiu para a 

metamorfose do espaço cenográfico e tri-dimensional do Renascimento, num espaço 

“écran”, bi-dimensional, potencialmente abstracto. (…). Ao inverso do romantismo, o 

Renascimento pretendeu corporizar a imagem, dando-lhe o peso do objecto, do volume 

representado. A essa harmonia entre objecto e imagem, opus, recentemente ainda, a 

verificação da ruptura entre os dois termos. (…). Mas, simples e românticamente, 

acredito que quanto maior for a distância duma autêntica [ausência], tanto mais se sente 

a necessidade de imaginàriamente a afirmar como presença. (…). A figuração 

tradicional era uma representação de aparências. Para além dessa consciência que o 

abstraccionismo trouxe, que nos resta então? Não mais representar coisas, mas 

apresentar as suas imagens, na verificação de que as imagens são a antítese das coisas, o 

“écran” transparente através do qual vemos a realidade»462. 

Esta inclinação nostálgica, que se atravessava na melancolia de várias citações nas obras 

de Noronha, levou a uma proximidade afectiva com as pinturas de paisagem romântica 

de Friedrich e Turner, ligação que Noronha assumia e que, como já se indicou, se 

manifestou também no cinema. Contudo, tal ligação só podia assentar em divergências 

que essa distância cultural e de intenções colocava entre estes projectos. A pintura de 

Friedrich remete-nos para além da figura; a de Noronha suspende-nos num entre – e, 

nesse sentido, estará mais perto de Turner463. Porém, enquanto a pintura de Turner agita 

esses entre, fazendo dele uma transição para os fundos, na tradição das atmosferas das 

paisagens aéreas dos pintores primitivos flamengos, Noronha deixa-nos num mesmo 

estado de contemplação serena que nos reenvia a Friedrich. Em Noronha verifica-se 

uma serenidade contemplativa que se suspende numa estabilidade intermédia anterior ao 

horizonte e sem transição. A figura está tão localizada como o horizonte, ou seja, numa 

indeterminação. Se este está indefinido no além espacial, a figura está difusa num entre 

para aquém desse mesmo horizonte. Se os vultos de costas de Friedrich se viraram do 

observador para não imporem a força pregnante do seu rosto, que se imporia como 

figura, tornando-os antes meios empáticos de olhar para além dos mesmos, para os 

                                                 
462 Noronha da Costa, entrevista com P. (Fernando Pernes), “Luís Noronha da Costa — Uma Exposição e 

três perguntas”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº274, Março 1970, pp.46-47. 
463 Retomamos breves reflexões que tivemos oportunidade de desenvolver noutro espaço: Fernando Paulo 

Rosa Dias, “Sublime e Pintura: o olhar abismado”, in Arte Teoria, Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, nº9, 2007, pp.92-120. 
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fundos que se tornavam o verdadeiro destino da pintura, em Noronha era para sustentar 

a indeterminação do entre que se exploravam os fundos de paisagem. Se o fundo foge 

não é para repousar e meditar a percepção, como efectuava Friedrich, mas para lhe 

contrapor a figura difusa (paradoxalmente sobreposta e aquém) e fazer oscilar a 

percepção nesse entre onde ela se procura situar. Sem lugar real no plano significante, 

sem lugar virtual da referenciação, a imagem sustém-se nesse difuso entre, num para-

lugar (mais do que um não-lugar). 

Na mesma linha neo-romântica, outras pertinências surgem através das aproximações já 

referidas com a pintura final de Mark Rothko (1903-1970)464. Em Rothko a cor 

impunha-se como extensão, como parede de cor, mas os seus contornos indefinidos e 

difusos faziam essa parede de cor pairar perante e perpendicularmente ao olhar do 

observador. Em Noronha o que oscilava era a figura perturbando o lugar da imagem. 

Rothko actuava na cor sem figura; Noronha na figura-forma através da mancha e da cor. 

Na pintura de Rothko, porque não há figura fora da superfície em extensão, era o 

próprio peso da parede de cor, enquanto superfície da delimitação do espaço físico, que 

levitava perpendicularmente à percepção. Na pintura de Noronha era a figura, enquanto 

hierarquia do lugar da imagem, que levitava desligada da superfície suporte. Daí que a 

ameaça dos quadros de Rothko aconteça perante a percepção presente, enquanto em 

Noronha é a impossibilidade da figura e da imagem chegarem a pertencer ao presente 

perceptivo que deixa este numa espera melancólica e nostálgica. A percepção está 

sempre adiantada perante a imagem o que faz essa percepção confundir-se num acto de 

espera fenomenológica. Contradizendo a lógica gestáltica, Noronha fazia a figura, que 

devia ser o lugar do definido (do foco), o não-lugar instável do difuso (do fosco).  

 

A difusão da figura, que foi marca relevante e pessoal da pintura de Noronha, remete-

nos a ligações tanto ao mais distante impressionismo de Monet como aos mais recentes 

trabalhos de Richter a partir de fotografia. Mas, se em Monet a diluição era global, 

numa sensação de instantaneidade da percepção em que o que lhe interessava era o 

momento global da luz, em Noronha a luz era circunscrita (seja à figura, seja à 

                                                 
464 Em 1972 Noronha referia, sem desenvolver, Rothko num texto para o catálogo de uma exposição 

individual (outras referências surgiriam mais tarde em entrevistas): «Na leitura de Rothko em cada 
momento da contemplação deslizamos já sempre do “ícone” para a “paisagem” e vice-versa». Catálogo 
da exposição: Noronha da Costa expõe na Galeria 111, Lisboa: Galeria 111, Novembro 1972 (textos 
de Fernando Pernes e Noronha da Costa). Essa relação é desenvolvida por outros autores. Cf. João 
Sousa Monteiro, cit. in Noronha da Costa, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1982, pp.22-25. 
Cf. 
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imagem), pelo que a sua diluição apelava antes a uma demorada (porque suspensa) 

percepção. Por outro lado, se em Monet nenhum motivo era preponderante, porque a 

atenção estava na luz e na cor, em Noronha era no que supostamente apelava à 

preponderância, onde actuava a difusão. Noronha deixava a percepção em suspensão 

temporal, para além de qualquer instante, perante uma figuração ainda sem tempo, 

aquém de qualquer instante. 

Por maior proximidade histórica, as relações com as pinturas desfocadas 465do alemão 

Gerhard Richter apresentam-se mais eloquentes. Contudo, enquanto Richter se centrava 

na iconografia que se desfocava. Noronha centrava-se na figura-forma que se separava 

do plano de suporte. Daí que em Richter era o pincel que actuava na tela, enquanto 

Noronha preferia o spray. Em Richter, a expressão visível da pincelada tornava-se a 

própria devoradora da definição das coisas e já não o reflexo da luz: era o gesto 

pictórico, no seu esforço de captar a luz, que impedia o contorno e a precisão das coisas 

representadas. A mancha revelava-se tão explícita como inútil na apreensão das 

iconografias, ou seja, o que concebia a imagem era o que impedia a sua definição. O 

spray de Noronha distanciava o autor da execução, colocando-o mais ausente ou de 

fora. A espectralidade da imagem ligava-se assim menos a um exercício e intenção de 

autor, mas a um esforço da imagem se oferecer à percepção. Outra marca de Richter era 

as relações com a origem iconográfico-fotográfica. A pintura não representava a 

realidade, mas reproduzia uma iconografia (fotográfica) pré-existente. A desfocagem 

surgia depois da iconografia e efectuava-se sobre esta. A imagem de Noronha estava 

num processo de representação, surpreendida num momento de difusão anterior à 

mimesis. A difusão surgia antes e no próprio esforço de aparecer (sendo) da imagem. 

Richter transferia a fotografia para a pintura sublinhando a diferença do registo 

maquinal e manual e da mudança de tamanho (e escala da imagem). O desfocado 

resultava destas mudanças, não afectando a figura, mas toda a imagem. Em Noronha o 

que se transferia para a pintura eram reflexos difusos de espelhos foscos. O centro 

estava na figura reflectida como modo de questionamento do lugar perceptivo da 

imagem. O próprio pintor explicava: «No trabalho que tenho defendido não há 

«desfocagem», há difusão. Na desfocagem, como em Richter e nos hiper-realistas 

(forma de hiper-nitidez que é a desfocagem mesma), há agressividade, somos repelidos 

                                                 
465 Diferenciando-se do projecto de Richter ou da fotografia, o próprio Noronha recusava a noção de 

«desfocagem». Cf. Noronha da Costa, entrevista com Emídio Rosa de Oliveira, A Pintura de Noronha 

da Costa, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1989, pp.68-70. 
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da tela. Na difusão há manutenção da informação, o manter-se do prazer. Há oposição à 

agressividade da desfocagem, há o encontro apaziguado com o próprio formar-se da 

imagem»466. O desfocado age sobre e, portanto, depois da imagem. O difuso actua antes 

e imiscui-se no aparecer desta.  

 

Como reflectimos no início da nossa vasta dissertação, depois de a arte ocidental ter 

perdido, ao longo do século XX, a unidade de um «sistema de representação» e mesmo 

o próprio «desejo de ilusão», tal como referiu Jean Baudrillard467, ela devolvia-se 

(sobretudo na situações neo-dadaístas à entrada da década de 1960) como uma 

iconografia entre a banalidade e a citação, já não se podendo justificar perante a 

realidade exterior que representa, para antes ter que se justificar na própria imagem. 

Numa paradoxal figuração iconoclasta, restava a imagem. É neste resto, neste elemento 

que fica já sem interesse pela essência de um representado, que se tem explorado o 

projecto pictórico de Noronha. Na irrecuperalidade do referente como valor, esvaziava-

se o próprio sentido de um sistema de representação. Mais do que os motivos 

referenciais, Noronha citava os próprios meios de representação da pintura ocidental. 

Porém, tal invocação descrente dos referentes colocava-se de modo inevitavelmente 

nostálgico no interior dos modos tradicionais de representação, definindo a sua situação 

neo-romântica.  

Noronha escapava ao colapso da ilusão mimética, colocando-se antes dela enquanto 

processo fenomenológico, mas depois dela relativamente à sua história. Daí essa 

nostalgia não de referentes (de mimesis), mas do próprio poder de ilusão. Por um lado, 

Noronha colocava-se depois da história de um sistema representativo único (a janela 

renascentista) e do seu colapso (do impressionismo às abstracções). Por outro, colocava-

se numa situação anterior a essa mesma representação, enquanto seu questionamento e 

revisionamento. Daí que, ao mesmo tempo que tudo pareça citação, tudo surja como 

nova experiência. O seu retorno era apenas operativo, perante uma história (do sistema 

de representação) que tanto já acabara e não podia voltar, como não se podia apagar. 

Por isso, em Noronha, a nova-figuração não foi renovação estrutural do modo de 

representação (tal como se verificou em Joaquim Rodrigo), porque tudo se questionava 

através e no interior da tradição, citada constantemente como sistema, da janela 

                                                 
466 Noronha da Costa, in catálogo da exposição: Noronha da Costa, Lisboa: Galeria Arcano XXI, 

Fevereiro 1984.  
467 Jean Baudrillard, in Le Complot de l’Art. Illusion et désillusion esthétiques, Paris: Sens &Tonka, 2005, 
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renascentista. Também não foi uma renovação iconográfica, explorando a 

contemporaneidade dos motivos (como explorou René Bertholo, Palolo ou Batarda), 

que nele eram revivalismos ou revisitações, nada trazendo de novo além do próprio 

atavismo das citações. Em Noronha verificava-se essa contradição de um retorno à 

figuração depois da consciência da nova-figuração e de uma nostalgia da representação 

depois do fim de um sistema de representação. 

Daí também as diferenças com os interesses pela luz e pelo poder de ilusão da imagem 

que também manifestou Jorge Martins. Se em Jorge Martins a gradação era modelação 

de volumes e lugares próprios (fixados em cada modelado), em Noronha a gradação era 

difusão e indeterminação dos volumes e lugares. Em Jorge Martins a gradação 

modelava provocando dobras e sulcos a partir de uma alteração e, por isso, correlação 

com a superfície, funcionando no interior de limites que apuravam a sua segregação e o 

seu lugar próprio relativo ao suporte. Em Noronha a gradação actuava tardiamente nas 

delimitações das figuras, exactamente (e sobretudo) quando a figura se queria separar da 

superfície de suporte ela indeterminava-se ficando suspensa numa espécie de não lugar. 

Em Jorge Martins a luz era instrumento operativo na elaboração interna da imagem e a 

sua actuação era a da modelação de uma protuberância da superfície. A imagem só 

existia após essa operação modeladora da luz, portanto, depois de afirmação do seu 

poder de ilusão e concepção da figuração. Em Noronha, a luz era aparição 

(imediatamente) anterior à própria imagem, pelo que ela não efectuava ainda nenhum 

exercício operativo e modelador no seu interior, sendo mero vislumbre da figura. Em 

Noronha, a luz surgia ainda espectral, prévia à manifestação do seu poder de ilusão. Daí 

que, se em Jorge Martins se verificava uma mimesis pura, resultado exclusivo de um 

poder de representação da luz, sem referentes nem mundo exterior a copiar, em 

Noronha verificava-se uma mimesis impura, resultado de uma luz que fazia aparecer a 

figura referencial mas que se excluía do poder de representação, ficando tal mimesis 

suspensa entre o seu desejo adiado e a sua nostálgica perda. 

 

 

                                                                                                                                               
pp.53, 94. 
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1.«Fazer coincidir “perto” do mesmo plano (do quadro) ficção e realidade: 

um sendo ideal (que diz respeito ao lado noético da imagem) e um sendo 

subsistente real (a tela criando um sítio com a sua própria presença física)» 

2.«Reencontrar a figuração após os postulados da abstracção cromática, 

particularmente Barnett Newman [neste a cor procura coincidir com a 

superfície, impondo estrutura e forma, e recusando qualquer representação 

ou ilusão]. E porque a distância entre a superfície real e superfície 

representada é mínima que espacialmente em nós o Espaço – como Absoluto 

– pode ainda aparecer» 

3.«O «lugar» do sendo real que é o quadro coincide com o sendo ideal do 

representado; o que realmente está pintado é O QUE HÁ DE PARECIDO: O 

CORPO DA OBRA É O INVISÍVEL. 

Poder-se-á contudo dizer que o sendo ideal que é o quadro coincide com o 

sendo ideal que é a imagem? Não.» 

(Noronha da Costa, Novembro 1972) 
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A nova-figuração e a escultura 

 

A escultura teve ainda menos que a pintura uma escola abstracta portuguesa 

minimamente consistente para perante ela se afirmar historicamente. A abstracção ficara 

parcelar ou parcialmente abordada em projectos individuais como os de Jorge Vieira, 

João Fragoso (1913-2000), Fernando Fernandes (n.1924) ou Arlindo Rocha (1921-

1999). Orientação decisiva da produção escultórica no âmbito da nova-figuração foi 

marcada pelo que foi apresentado como «objecto operatório» na indistinção entre a 

escultura e a pintura criando mais uma «objectoesfera», um ambiente de objectos que 

pesquisa mais uma «função operatória» do que uma instalação escultórica468, 

enquadrada também como uma «escultura dos pintores»469. Foi o caso das assemblages 

produzidas por Júlio Pomar desde finais dos anos 50; dos «modelos reduzidos» (1966-

1972) e das esculturas cerâmicas (sobretudo entre 1982-1983) de René Bertholo; das 

caixas (1961-1963), placas de plexiglas (desde 1964 e marcante na segunda metade da 

década) e lençóis (iniciados em 1968 e até meados da década seguinte) de Lourdes 

Castro; das caixas destruídas de 1965 e depois as esculturas dos anos 80 de Jorge 

Martins; dos projectos City Móbil (iniciado em 1968) e Universonaut-Land (1971) de 

Costa Pinheiro; das assemblages de Gonçalo Duarte; dos cubos e caixas (exploradas 

entre 1964 e 1969) de António Areal; dos relevos, máscaras e esculturas de Henrique 

Ruivo ao longo dos anos 60 ou, mais tarde, os seus relevos de papéis recortados; dos 

vários objectos que Noronha da Costa concebeu entre 1967 e os inícios da década 

seguinte; das instalações (1968), relevos (1971) e esculturas bífaces (desde 1982 e 

depois desenvolvida para um trabalho no âmbito da arte pública nos anos 90) de José de 

Guimarães; dos corpos, e seus fragmentos ou seccionamentos que Sérgio Pombo 

concebeu em poliéster policromado (sobretudo entre 1973-1974); dos papéis recortados 

e pintados por Fátima Vaz em modos de florestas já nos avançados anos 70; das caixas 

e latas com slogans de Emília Nadal, já na segunda metade dos anos 70. Tais projectos 

são por vezes relativos à transferência tridimensional de pesquisas efectuadas no âmbito 

                                                 
468 José-Augusto França, “O objecto Operatório”, in Colóquio Artes, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, nº2, Abril 1971, pp.10-17. 
469 Para além de quase todos os nomes que apontámos, Fátima Lambert apresentou ainda a «escultura de 

pintores» de nomes como Ana Vieira, Helena Almeida, Joaquim Bravo, Ângelo de Sousa e Armando 
Alves – que enquadramos distantes da questão neo-figurativa. Fátima Lambert, “Acerca das tendências 
da Escultura Portuguesa actual”, in catálogo da exposição: Tendências da Arte Contemporânea em 

Portugal. Exposição / Prémio Nacional de Escultura, Santa Maria da Feira: Museu Municipal, 1996, 
pp.98-105.  
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da pintura, embora não deixando de serem sérias problematizações do lugar da 

escultura, tal como tentámos avaliar na relação com os respectivos percursos.  

Contudo, é possível destacar uma produção própria da escultura devidamente 

enquadrável na nova-figuração, embora não com propriedade através de uma relação de 

superação de uma tradição abstracta. Essa produção revela-se antes mais eficaz perante 

outro confronto histórico que foi o da estatuária comemorativa do Estado-Novo. O 

nome marcante nesta orientação, mantendo uma reflexão sobre a concepção da figura 

foi João Cutileiro. Assim, mais que uma pós-abstracção, a situação neo-figurativa na 

escultura aconteceu historicamente entre a superação da estatuária do Estado Novo, de 

que se tornaria símbolo o D. Sebastião de Lagos por João Cutileiro, e novas 

formulações de escultura para a década de 1970, assinalada na obra de Alberto Carneiro 

(n.1936) (com destaque para instalações como O Canavial: Memória metamorfose de 

um corpo ausente, obra de 1968 apresentada em 1973 em Lisboa e Coimbra, ou Uma 

Floresta para os teus Sonhos, apresentada na Galeria Buchholz de Lisboa em 1971 e 

depois na Alternativa Zero em 1977), cuja importância já estaria para além das questões 

históricas e estéticas da nova-figuração. Menos preocupada com a questão da figura e 

mais com o papel da escultura, Clara Menéres apresentou obras entre finais da década 

de 60 e a seguinte, que se revelaram um frutuoso gesto com implicações neo-

figurativas. José Rodrigues, já abordado no âmbito do Grupo Os Quatro Vintes, deixou-

nos apenas aproximações à nova-figuração no final da sua fase escolar, na primeira 

metade dos anos 60, ou a fechar a década com os seus jardins.  

Algo semelhante foi o processo de José Aurélio, que concebeu e orientou a Galeria 

Ogiva em Óbidos, num esforço ímpar de descentralização. Incapaz de se fixar num tipo 

de trabalho que o identificasse, multiplicou-se em orientações, mais depuradas ou mais 

barrocas, mais informais ou mais geométricas, mais simbólicas ou mais objectivas, mais 

abstractas ou mais figurativas, etc… Da medalha e ourivesaria ao monumento, em 

alternâncias a que se juntavam variações dos materiais e as técnicas. Tudo 

simultaneamente ou por fases e contra-fases, sempre dificultando uma ordenação e um 

sentido histórico-processual. A contingência fez o seu destino. As suas contribuições 

para nova-figuração foram pontuais e não coincidente com uma orientação pessoal 

como foi o caso de João Cutileiro. De José Aurélio, mais do que uma unidade estética, 

encontramos obras soltas e com diferentes abordagens: em Menina Sentada (1961-

1989) pode-se observar uma orientação estilizante de fundo surrealista onde se podem 

apontar marcações de Jorge Vieira; em Pé descalço (1983) cultiva uma estética do 
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fragmento; em Robot Grilheta (1989) uma estética da assemblage; em O Principezinho 

(1981, Casa da Cultura das Caldas da Rainha), a figuração estiliza-se num infantilismo 

doce e pueril.  

 

Com maior aproximação a uma situação neo-figurativa na escultura, refiram-se os 

projectos de Virgílio Domingues e de Rosa Fazenda.  

Num esforço de renovação com intenções sociais que o levaria a uma renovação 

figurativa, esteve a produção do Virgílio Domingues (n.1932) nos anos 60, que trazia da 

década anterior uma figuração que se esforçava por renovar a representação humana. Na 

década de 1960, sobretudo após um Prémio Soares dos Reis em 1962, um 

expressionismo insinuava-se em função de um desejo crítico. Na primeira exposição 

individual, dominada por Maternidades, as suas peças, adquiriam a justa e própria 

proporção, onde uma dimensão dramática se expressava numa estilização figurativa, 

entre Picasso e Henry Moore, mas algo estiolada e «torturada»470.  

                               

Mas seria em 1970 que efectuava a sua maior viragem através de uma peculiar 

acentuação satírica, centrando-se em figuras tipológicas de corpo inteiro e, várias vezes, 

em conjunto. Derivada da caricatura e do boneco, em relevante estilização por 

densificação das massas corpóreas, as figuras sintetizavam-se através duma espécie de 

inchamento ou obesidade que se tornava meio de crítica social, um sentido anedótico e 

                                                 
470 Cf. R. A., “Arte. Esculturas de Virgílio Domingues”, in O Século Ilustrado, Lisboa, nº1563, 16 

Dezembro 1967, p.39 

Vergílio Domingues, 
Concluio, 1975, 
mármore branco, 
48x66,5x43,5 cm, 
col. FCG-CAMJAP 
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popular com intenções de crítica social. Tais figuras em situações quotidianas, surgem 

como uma espécie de anti-monumento ou por impossibilidade de o serem, tanto porque 

não há épica mas grotesco, não há monumentalidade mas escala mediana, como porque 

a sua temporalidade de registo quotidiano impede qualquer solenidade. A brancura das 

figuras (efectuadas em gesso ou, nalguns casos, em poliéster) adequa-se à irrealidade 

das massas obesas. São as figuras que, no seu excesso grotesco, ironizam a própria 

proposta monumental de que, por vezes, se apresentam como se fossem maquetes 

(Monumento para uma Praça a construir). De pequeno tamanho e em caustica ironia, e 

com um destino sem encomendas públicas que lhes medisse a eficácia, tais figuras 

surgem-nos à distância como monumentos anti-comemorativos, uma espécie de 

monumento negativo e anti-poder.  

As figuras de Virgílio lembram os burgueses de altas finanças tipificados na pintura de 

Georges Grosz nos anos 20, mas com síntese mais polida. Tal como Carla Menéres ou 

Rosa Fazendo, que adiante analisaremos, Virgílio Domingues assinalava uma escultura 

anti-monumental na disposição e nos conteúdos, mas sempre como modo de manobrar 

na contemporaneidade social e política. Reconhecendo «um sentido anedótico» e o seu 

comprometimento político, o próprio escultor falava em «desmistificar um certo tipo de 

burguesia»471.  

Em 1974 apresentava na Exposição de Março da SNBA a escultura Ordem de Expulsão. 

Tal como muitas esculturas monumentais e comemorativas no espaço público, um braço 

ergue-se decisivo impondo no espaço uma autoritária direcção. Entre a ordem e a 

expulsão, a peça adquiria recepção positiva na primeira exposição colectiva na SNBA 

após a revolução de Abril de 1974.  

 

Mais tardia e muito próxima da linha que Clara Menéres apresentara na peça A Menina 

Maria Amélia que vive na rua do Almada (1968), que adiante analisaremos, e como que 

lhe explorando continuidades, estaria a proposta de Rosa Fazenda (n.1945), escultora 

que tinha ficado marcada pelo Soldado Ferido de Menéres. A Freira (1975) que levanta 

a saia/batina e exibe o sexo, ou A Noiva (1983) grávida, numa análise a que a escultora 

chamou O Mito da Pureza, reflectiam o papel da mulher, numa estranha estatuária de 

protótipos femininos adulterados nos seus papéis por pequenas oscilações de pose ou 

gesto. A cor animava as peças, entre o carnavalismo popular e uma dimensão simbólica. 

                                                 
471 Vergílio Domingues, entrevista in “No atelier de um escultor – entrevista”, in ArteOpinião, Lisboa, 

nº3, Fevereiro 1979, pp.21-23.  
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Tal exploração cruzava-se com a sua investigação das cenas alegóricas de Carnaval, 

onde estudou uma dimensão caricatural de raiz popular. Para a série Noites Lisboetas 

(que se centrou nas danças dos «Alunos da Apolo»)472 realizou peças em papel 

moldado, por vezes pintadas mas geralmente exibindo a textura das camadas de papel 

de jornal e de listas telefónicas. Tais materiais reforçavam, como diria Clara Menéres, 

«o sentido da existência efémera»473. Mais perto de George Segal (1924-2000) e de uma 

tendência caricatural, Rosa Fazenda criava uma figuração ambiente entre «o grotesco e 

a realidade». Tais manequins populares, agarrados a uma solitária situação efémera, 

efectuavam uma crítica mais silenciosa e menos directa que a de Menéres, como 

veremos. De novo dominava a figura e a condição feminina, por elipse dominante do 

masculino, actuando por ausência e na presença do feminino (Alexandrina, Aurora, 

Tininha, conjunto de 1987). Em poses de espera, como Segal, tais figuras relacionam-se 

com o espaço, criando os seus próprios ambientes de espaço e tempo. Na lógica de 

Segal, cada gesto e conjunto de figuras implica uma situação para o espaço, que assim é 

furtado ao observador para integrar as figuras. Aponte-se ainda Jaime Azinheira 

(n.1944), com uma pesquisa escultórica próxima e com continuidades com o trabalho de 

Rosa Fazenda (e da Menina Maria Amélia de Clara Menéres), embora já tardio para a 

nossa investigação. Com um sentido mais caricatural que nos aproxima de Virgílio 

Domingues, trabalhava próximo de um barrismo popular que adquiria tamanho e acção 

natural para logo se relevar em tons de grotesco, como em O Beijo de 1982. 

                                                 
472 A escultora apresentou primeiro um par dançarino na III Exposição Gulbenkian (1986). Faria a sua 

primeira exposição individual (1989) com uma série de peças onde os passos de dança se cruzavam 
com a espera da dança. Cf. catálogo da exposição: Rosa Fazenda. Exposição – Instalação em dois 

tempos, Lisboa: Fórum, 26 Janeiro a 27 Fevereiro 1989. 
473 Clara Menéres, “Da sedução e da incomunicabilidade”, in catálogo da exposição: Rosa Fazenda. 

Exposição – Instalação em dois tempos, Lisboa: Fórum, 26 Janeiro a 27 Fevereiro 1989. Ver também: 
Maria João Ortigão, “Rosa Fazenda”, in Dicionário de Escultura Portuguesa (direcção de José 
Fernandes Pereira), Lisboa: Caminho, 2005, pp.283-284. 
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Rosa Fazenda, Freira, 1975, 
170 cm de altura 
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17. João Cutileiro 
 

 

«À solidão ofereces outra. 

Na dor do mundo cavas a tua. 

Abres um oco dentro do oco. 

E nesse nada cabe tudo» 

(José Cutileiro, Oxford, 1968) 

 

Ainda jovem, João Cutileiro trabalhou em pintura no estúdio de António Pedro (entre 

1946-1948) e anos mais tarde em cerâmica com Jorge Barradas e em escultura com 

António Duarte (1949) com quem aprendeu técnicas de trabalho em mármore e de 

fundição. Após estadia em Kabul regressaria em 1952 para Lisboa onde, entre 1953 e 

1955, frequentou a ESBAL, tendo Leopoldo de Almeida como professor de escultura. 

Após participar em duas Exposições Gerais (1953 e 1954) partiu para Londres. Entre 

1955-1959 esteve matriculado na Slade School of Art de Londres, cidade onde morou 

até 1970, altura em que mudava para Lagos. Entretanto, sobretudo nas férias, frequentou 

bastante Évora fazendo parte dos círculos de Charrua, Bravo ou Lapa. 

Em Londres trabalhou com Reg Butler (1913-1981), que se tornara famoso em 1953 ao 

vencer o disputado prémio internacional para um monumento ao Unknown Political 

Prisioner, onde Jorge Vieira conseguira distinta menção honrosa. Em Reg Butler podia-

se observar uma figuração espectral de esqueletos metálicos, na linha de esculturas de 

Picasso, expressando assim esse tempo de angústia, medo e culpa, em adjacências com 

a obra escultórica de Alberto Giacometti ou Germaine Richier, e que encontra no espaço 

britânico alguns paralelismo com Lynn Chadwick (1914-2003), Kenneth Armitage 

(1916-2002), Bernard Meadows (1915-2005), Georg Fullard (1923-1973) ou John 

Hoskin (1921-1990), assinalando o que o crítico inglês Herbert Read (1893-1968) 

chamou «the geometry of fear sculptures»474 de modo a destacar uma importante escola 

de escultura inglesa no segundo pós-Guerra – assinalando também uma nova geração 

escultórica relativamente ao domínio e protagonismo de Henry Moore (1898-1986). Por 

tendência, nesta via escultórica a matéria impõe uma organicidade que apela a um 

sentido modelador de acumulação e não de desbaste, em relação com uma dimensão 

figurativa de aparência esquelética. Esqueleto e corpo sofrem uma mesma e simultânea 

                                                 
474 Herbert Read, cit. in Robert Burstow, “The Geometry of Fear: Herbert Read and British Modern 

Sculpture after the Second World War”, in catálogo da exposição: Herbert Read. A British Vision of 
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João Cutileiro, Guerreiro com Caveira de Touro, 1963, 
poliéster, pó de bronze e fibra de vidro, 65x24x134 cm, 

col. Mário Soares 
 

pesquisa geradora da figura. No caso inglês, o informe não deixava de procurar uma 

ordem, por vezes geométrica, que se misturava em antagonismo com a informalidade 

matérica. Na maioria dos casos, o desejo da forma movia-se na culpa e impossibilidade 

desse informalismo, justificando essa «geometria do medo» de que falou Herbert Read. 

Esta seria a dominante do clima escultórico que Cutileiro conheceria em Londres. 

Contudo, o seu tempo cultural era já outro e se a sua escultura seria marcada por esta 

orientação até meados da década de 1960, sofreria nesta altura uma inflexão que o 

reajustava a outros enquadramentos que melhor lhe pertenciam.  

 

Marcado por essa dominante da geometry of fear, Cutileiro apresentou-se em 1961 com 

esculturas, desenhos e fotografias na SNBA. Com acuidade visual, mas também com 

algum equívoco histórico que só os desenvolvimentos escultóricos de Cutileiro 

poderiam esclarecer, o crítico Rui Mário Gonçalves afirmaria que a sua obra aceitava a 

figuração quando os seus problemas o fariam aceitar a abstracção475. Na primeira 

metade dos anos 60, a sua escultura seria marcada pela experiência de materiais, sempre 

                                                                                                                                               
World Art, Leeds City Arts Galleries, 25 Novembro 1993 a 5 Fevereiro 1994, pp.119-132.  

475 Rui Mário Gonçalves, “Crítica às exposições de «Modelo» e de João Cutileiro”, in Jornal de Letras e 

Artes, Lisboa, nº7, 15 Novembro 1961, p.11. 
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na lógica monumental, caso de cimentos, ferro, cobre, gesso, plástico, fibra de vidro ou 

mármore. Na data dominavam os Guerreiros, numa reinvenção da estátua equestre, que 

foi a épica maior da estatuária romana e barroca, e que em Portugal fizera parte dos 

esforços do programa de escultura monumental do Estado Novo, pelo que assinalavam 

uma primeira reflexão sobre a estatuária monumental e pública, sempre num «sabor 

orgânico» marcado por Butler, como reconhecia o escultor476. Foi significativa a mulher 

guerreira Joana d’Arc (1964), síntese entre a figura feminina e os Guerreiros num 

ensaio de charneira que apontava um interesse pela figura feminina que se iria tornar 

tema privilegiado para a segunda metade da década. Com esta produção, Cutileiro 

invertia a épica sintética e sólida do modelo do Estado-Novo, para reflectir outro, 

instável e orgânico, de formas e materiais mais em transição que permanentes.  

Em 1964 Cutileiro concebia as primeiras figuras articuladas, coincidindo com a 

predominância das figuras femininas e começando a definir uma gramática formal e de 

motivos próprios. Em sequência, dois anos depois, passava a utilizar sobretudo o 

mármore e ferramentas eléctricas (máquina de cortar pedra de canteiro). Com a 

assumpção da pedra, Cutileiro descobria a máquina de cortar e perfurar que tornava 

mais dúctil a resistência do material. Em 1966, com a peça que ficaria conhecida como 

A Menina de Máquina, iniciava a «caligrafia da máquina»477. Assumindo os materiais 

não plásticos, Cutileiro definia uma posição estética, mas também ética, da prática da 

escultura478. Tornou-se um crítico do barro, afirmando-se um escultor não da 

modelação, mas do desbaste, não por adição da matéria a partir de um núcleo ou 

esqueleto e de fácil correcção e metamorfose, mas de subtracção exercida sobre um 

bloco compacto e resistente, onde a falha não se corrige. Em vez da modelagem, prefere 

o risco da fractura que a pedra obriga, depois montada e edificada – na busca ou 

encontro de uma figuração. A figura passaria a ser explorada como estrutura de uma 

conjugação (uma estrutura conjuntural de efeito irónico) que se manifestava nas várias e 

diferentes pedras utilizadas numa escolha textural e até cromática.  

A anterior modelação orgânica era «desdramatizada numa metamorfose onde o erotismo 

entrou»479. A textura irregular polia-se para aceitar um erotismo a que a pedra iria 

procurar responder. Os Guerreiros com as suas couraças substituíam-se por figuras 

                                                 
476 João Cutileiro, entrevista in “João Cutileiro: «Não me é possível falar da minha escultura. Só no 

“atelier” resolvo os meus problemas»”, in Jornal de Letras e Artes, Lisboa, nº6, 8 Novembro 1961, 
p.11. 

477 Sílvia Chicó, João Cutileiro, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1982, p.11. 
478 Ibidem. 



 904

femininas nuas que se despiam tal como a pedra ficava lisa. A rugosidade das 

superfícies das primeiras substituía-se pelo polimento destas. Se os Guerreiros 

precisavam da massa corporal para expressarem essa texturalidade que precisava da 

superfície e do corpo, agora o polimento e alisamento davam atenção às linhas limite 

dos corpos femininos, manifestando também aí uma erotização na inscrição de uma 

sinuosidade efectuada entre essa tentação do limite do corpo e o espaço.  

Enquanto preparava a primeira exposição individual para a Galeria Interior (1966), e 

perante figuras femininas e a sua dimensão sexual, começou a utilizar mármores de 

cor480. Púbis, mamilos e depois os cabelos, foram os primeiros elementos de mármore 

de cor. Não se tratava de pintar a pedra, mas de pintar com a pedra, um cromatismo de 

efeito mais erótico que ilusório que pertencia à verdade do material481. Entre 1966 e 

1970 a sua exploração centrou-se nas reveladas possibilidades estéticas do fragmento e 

da policromia através das assumidas técnicas e materiais.  

A noção de fragmentação e recomposição da figura era um modo de pensá-la não como 

um bloco unitário, como era habitual na estatuária tradicional, mas como uma 

associação ou uma combinação. As figuras apresentam-se como marionetas de pedra em 

que a fragmentação se torna o esforço de uma articulação. A crítica verificou algo de 

Hans Bellmer (1902-1975)482, mas o que este desarticulava para escapar à figura (ou da 

figura), Cutileiro reenviava de novo para a figura. Onde Cutileiro pesquisava ao 

encontro da integralidade da figura, Hans Bellmer desenrolava a sua perda. Cutileiro 

concebia do fragmento para a figura, erotizando o bloco nessa aproximação à figura. 

Hans Bellmer partia da figura (a boneca) para o fragmento, num processo de 

desarticulação da figura que arrastava o erotismo desta até ao seu extravio. Com esta 

exploração, Cutileiro tornava-se «mais irónico e menos dramático» ou épico, tal como 

melhor se tinham apresentado os cavaleiros
483 malgrado a sua organicidade. Apesar do 

uso do bloco e a sua polidez, a estratégia da fragmentação diluía a sua firmeza.   

                                                                                                                                               
479 Fernando Pernes, “Lisboa/Porto”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº9, Outubro 1972, pp.36-42. 
480 A utilização de mármore de cor foi utilizada com efeitos de ilusão realista por Pierre Legros em inícios 

do século XVIII ou depois em exploração simbolista de Max Klinger (1857-1920). Cf.  
481 «Cheguei já a pintar os olhos de uma escultura de granito, há 35 anos. Ficou muito bonito, mas não 

voltei a repetir a experiência. (…). Das coisas que mais me perturba é ver as pessoas mentirem com à 
vontade. (…). Pintar, para mim, é adulteração. É um tipo dizer que é azul e por detrás estar uma outra 
coisa». João Cutileiro, in entrevista com José Pedro de Vasconcelos, “João Cutileiro, a vida talhada no 
mármore”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 20 Março 1990, pp.24-25.  

482 Fernando Pernes, “Esculturas de Cutileiro. Galeria «Interior»”, in Colóquio, Lisboa: FCG, nº41, 
Dezembro 1966, p.72. 

483 Ibidem. 
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Através das figuras femininas, tratava-se de colocar na escultura uma forte tradição, 

adjunta a raízes e fundações da arte, desde as Vénus paleolíticas às gregas, às da pintura 

veneziana de quinhentos, às mulheres de Boucher (1703-1770), Renoir (1841-1919) ou 

Matisse até às pin-up da época. Espécie de Eterno Feminino numa ironia de artifício e 

maneirismo em «bonecas» entre a «escala do “bibelot” e a da estátua»484. Se os 

Cavaleiros apelavam ao monumento que se impõe no espaço, as figuras femininas 

apelavam à peça que seduz o espaço. Os primeiros preferiam impor a massa orgânica do 

bloco matérico por vezes rompidos com eixos verticais (lanças); as segundas preferiam 

seduzir com a polidez e textura das pedras, com o desenho que os limites do bloco 

colocam perante o espaço e um sentido de fragmento e montagem entre o que se entrega 

ao visível e o que se faz elipse.  

                                                                              

                                                 
484 Fernando Pernes, in cartálogo da exposição: João Cutileiro expõe na Galeria Zen/Porto, Porto: 

Galeria Zen, Abril 1972 

João Cutileiro, Grande Bífida Rosa, 1980, mármore, 
295x90x50 cm 
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Em 1968 efectua as primeiras flores e em 1970 as primeiras árvores. Com estes motivos 

trabalhou o sentido expansivo do fragmento. Não a reconstituição da figura que integra 

os fragmentos, mas a associação destes por expansão segundo plurais eixos direccionais 

(ramos, caules, raízes, flores, etc.). O sentido de um aprumamento vertical, um dos 

fundamentos ancestrais da escultura, associava-se ao de invasão do espaço no topo 

vertical. Mas, nesse mesmo ano de 1971, que assinalou a sua mudança de casa e atelier 

para Lagos, seria marcado pelas primeiras figuras bífidas, nascidas do acaso técnico 

necessário ao transporte de uma peça. A necessidade prática foi explorada como 

possibilidade estética485. Separadas por um corte de um plano de perfil simétrico à sua 

frontalidade, tais figuras desenvolviam a assimetria a partir e por desvio espacializado 

desse plano de simetria. A figura é retirada do bloco ou do monolítico, subdividindo-se, 

mas resistindo ainda como figura. A tensão essencial destas peças não se efectua entre 

um eu e um outro, mas entre a individualidade e a sua divisão. É esta separação e tensão 

que anima a dança de algumas peças (Miss DNA, 1976; Grande Bífida Rosa, 1980). 

Mais do que uma dimensão existencial ou psicanalítica486 é uma exploração formal, um 

debate sobre o sentido de unidade e de bloco da figura. Dividida na sua unidade, a 

figura abre-se ao espaço. Não se impõe nele como bloco unitário, para se relacionar e 

interagir nele. O eixo de simetria é o eixo do desvio da ordem e da orgânica expansão 

do bloco no espaço. As duas partes são lançadas num movimento de relação entre si em 

que simultaneamente estão juntas e separadas, próximas e afastadas. O eixo de simetria 

coincide com o de corte e de separação, com o momento da cesura do bloco, portanto, 

com o do lançamento da própria assimetria. Do mesmo modo, enquanto a figura se 

ergue, misturado no mesmo movimento ascensional, ela separa-se e expande-se.  

A proximidade das figuras bífidas com as árvores não é só temporal. Certas peças 

manifestam um resvalar metamórfico de umas para outras. Como na famosa Dane 

barroca de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) (Apolo e Dafne, 1622-1625)487, as figuras 

bífidas ao bipartirem-se surgem como troncos cujos braços se desenvolvem como 

galhos. Entre a sexualização e erotização das árvores (e plantas em geral) e a 

vegetalização das figuras, Cutileiro permitia-se a uma ambiguidade que interessava à 

sua posição escultórica. Era a pedra colorida que sustentava as figuras, que lhes 

                                                 
485 Cf. Sílvia Chicó, Op,cit., p.13. 
486 A associação a teorias da psicanálise já foi apontada. Cf. Ibidem, pp.34-35. 
487 A ligação entre o Mito de Dafne e Bernini com as bífides de Cutileiro já foi efectuado. Cf. Joaquim 

Oliveira Caetano, “As árvores de Cutileiro. Duas linhas de sombra”, in catálogo da exposição: Árvores 

de João Cutileiro, Guimarães: Museu de Alberto Sampaio, 4 Julho a 14 Setembro 2003. 
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substituía qualquer sentido de pele ou córtex. Neste sentido, a sensualidade das figuras 

de Cutileiro é agida entre o vegetal e o feminino. O Mito de Dafne de Bernini é o efeito 

de uma metamorfose de direcção única, da ilusão de uma matéria (corpo feminino) para 

outra (vegetal), onde se deseja suspender. A metamorfose é a fuga desesperada, na 

recusa do toque de Apolo seduzido pelo olhar. Neste movimento, o olhar é arrastado 

num poder ilusório típico do barroco, incitando uma carnalidade que desaparece à 

tacteabilidade, como se esta fosse proibida por denunciar o poder de ilusão. Nas bífidas 

de Cutileiro, a passagem entre o feminino e o vegetal funciona como um vai-e-vem sem 

ilusões miméticas da matéria, para se centrar no que se alicia na própria ambiguidade 

dessa oscilação concebida na materialidade da pedra. Se a figura se abre nessa relação é 

para se dispor a um único destino que é, afinal, o da erotização da pedra. Na peça de 

Bernini o olhar cativa uma sedução cujo toque é recusado, salvaguardando o poder das 

ilusões; em Cutileiro é a própria pedra que engendra a sedução, num desejo de sedução 

sem ilusão. É a figura que se disfarça na pedra para seduzir por ela. Nunca há a ilusão 

da carne para uma sedução da pedra, mas sedução que parte da expressividade material 

da própria pedra, portanto, a sedução como verdade da escultura.  

Também as flores, as árvores ou os peixes do escultor não procuram simular tais corpos 

naturais, mas refigurá-los segundo os materiais de suporte. A questão não é como a 

pedra simula a árvore ou o peixe, mas como a árvore ou o peixe se podem apresentar em 

pedra. O material nunca se esquece na figura; antes, é a figura que se diz por ela.  

Nas exposições de 1972 nas Galeria 111 e Zen, Cutileiro acentuava a dimensão voyeur 

em torno da figura feminina, em títulos como Grande Strip-teaseuse ou Afreudite. 

Numa das orientações da exposição, uma série de esculturas combinavam figuras 

femininas a espelhos reais (ou espelhos de água, noutra série derivada), jogando entre a 

vaidade da peça e o voyeurismo do observador, num circuito entre o dar a ver e o ser 

visto que se escapa e desdobra da presença física da escultura. Ao se colocar a ver-se, a 

figura fecha-se sobre si, numa intimidade que retira o observador de um primeiro 

circuito de visibilidade, remetendo-o à exterioridade da condição de voyeur, nem aceite 

nem recusado como tal. Tais esculturas exploram não tanto a nudez, mas o despido488. 

Não se trata de tocar com o tacto, mas de «tocar com o olhar»489. 

                                                 
488 Hellmut Wohl, “Introdução à escultura de João Cutiteiro”, in catálogo da exposição: Exposição 

Antológica. João Cutileiro, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Março 
a 22 Abril 1990. 

489 Ibidem. 
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Em sequência, Cutileiro explorou em séries de conjuntos de figuras a utilização de 

espelhos de água para quebrar o fechamento espacial do espelho. Se o espelho tornava 

mais íntima a figura, a piscina relacionava e dispunha-a mais ao observador: o 

intimismo tornava-se projecção pública. Por outro lado, todos estes espelhos permitiam 

outras relações com o fragmento e a simetria que estavam nas figuras bífidas, passando 

a ser o reflexo a duplicar a parte. 

Na data, Cutileiro começou também a explorar figuras em lençóis (de pedra), entre o 

tapado e o revelado, em novo desafio ao voyeur. Entre a brancura dos lençóis de pedra e 

as entrevistas carnes de mármore rosado polida, Cutileiro desenvolvia o jogo de 

sedução erótica da pedra. O corpo feminino funcionava como a natural estratégia desse 

jogo.  

 

Para melhor a precisar, convém associar esta pesquisa erótica ao trabalho de Cutileiro 

em torno de peças de pequeno tamanho. Desde 1968, Cutileiro criou o que chamou 

«objectos de culto privado», relativo a peças de escassa dimensão que se podiam 

transportar na mão («esculturas de pastor»)490 e na continuidade da referida estética de 

bibelot que a crítica antes lhe apontara. Se esta exploração provocara obras de 

aproximação abstracta, em 1970 elas como que culminavam em peças de forte teor 

erótico e de acentuação voyeurista. Pequenas esculturas femininas transformavam 

pequenos relevos (sulcos) em topografias elaborando uma produção cenográfica e 

imagética. A escala impelia a espreitar, ao esforço de voyeur, dispondo-se não só para 

aliciar várias vistas como também vários modos de instalar. Tais obras solicitavam, por 

isso, à fotografia – e, várias vezes, Cutileiro dispôs essas pequenas peças para sessões 

fotográficas491. Anti-monumentais, não se fixam no espaço, para terem essa mobilidade 

de instalação. Sendo uma das experiências nos antípodas da lógica monumental, que se 

instala e fixa no espaço passando a determinar a história simbólica desse lugar, estas 

peças deslocavam-se como esculturas móveis, reinventando-se a si e aos lugares. 

Passavam a articular-se também com a natureza: pássaros em plantas reais; figuras 

femininas em rochas e pedras reais – e, neste caso, a pedra polida instalava-se na pedra 

real para ambas se reinventarem de sentido.  

                                                 
490 Cf. Sílvia Chicó, Op.cit., pp.16-17. 
491 Cf. Lorelei, Porto Editora, 1989 (Esculturas de João Cutileiro; Fotografias de Gérard Castello Lopes; 

Textos de Miguel Esteves Cardoso). 
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Por outro lado, esta escultura cativava o olhar não por se impor no espaço, tal como 

funciona na lógica monumental, mas pelo seu diminuto tamanho e por se esconder, 

exigindo ao olhar um aproximar e um espreitar, em boa lógica voyeurista. Estas 

pequenas figuras passariam depois para cenas de praia, numa ligação entre a «escultura 

de pastor» e as mulheres na piscina. Entre o fechamento e a abertura espacial, 

dispunham-se estas pequenas figuras numa teatralidade erótico-formal. Cutileiro 

chegava a fechar as peças em caixas, normalmente em forma de ovo, no interior das 

quais uma luz artificial permitia várias figuras pequenas em poses eróticas. O gosto de 

espreitar consagrava-se na protecção total do voyeur perante a acentuação do erotismo. 

Se Cutileiro se aproximava de Auguste Rodin (1840-1917) devido à sua estética do 

fragmento,492 tal não se deveu, como no famoso escultor francês, ao confronto com uma 

estética da massa e do bloco
493. Em Rodin o fragmento dialogava com o bloco e com a 

figura que deste se retirava. O efeito era da tensão com a parte que faltava. Por seu lado, 

Cutileiro tem explorado o fragmento em função de um não visível. A falta está mais no 

voyeur que espreita a nudez da figura que no bloco que suporta a figura. Neste sentido, 

o fragmento é explorado erótica e sexualmente, como um re-vestir do corpo por 

ausência deste, enquanto que em Rodin, a sexualidade não se expressava nessa falta da 

figura, mas no que ficava dela, de figura-corpo e de pose. Assim, em Rodin o fragmento 

era mais agressivo porquanto falta e interrupção, enquanto em Cutileiro ele parece 

prolongar a figura como especulação do detalhe que fica. Em Cutileiro o fragmento não 

é mais estranho que as vestes de mármore colorido que tapa as peles de outro mármore. 

Se as esculturas de Rodin são massas que pedem o espaço e a luz e que, por isso, 

revelam maior tensão e agressividade na falha e no fragmento, as de Cutileiro pedem 

sobretudo o voyeur, permitindo continuidades (e seduções) nas falhas. Assim, o 

fragmento funciona como «obra acabada»494, sem a tragédia da falta ou do incompleto. 

Daí Cutileiro não ter apetência pela abstracção que só abordaria fugaz e ambiguamente. 

A figura é essencial para apelar a expectativas da sua percepção, para esse diálogo com 

o que está e com o que falta (porque ocultado ou ausente).  

                                                 
492 Exploramos ideias que tivemos oportunidade de reflectir sobre a estética do fragmento em Rodin. Cf. 

Fernando Paulo Rosa Dias, “A escultura e o impressionismo (Rodin, Rosso, Degas)”, in Callipole, Vila 
Viçosa, nº14, 2006, pp.145-150. 

493 Se comparado é visível que, embora tenhamos acompanhado as reflexões de Hellmut Wohl, não 
concordámos em alguns momentos com as suas posições. Cf. Hellmut Wohl, “Introdução à escultura de 
João Cutileiro” (parte II), in catálogo da exposição: Exposição Antológica. João Cutileiro, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Março a 22 Abril 1990. 

494 Cristina Azevedo Tavares, “Classicismo versus modernidade”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
Lisboa, 20 Março 1990, p.26.  
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O espanto perante os Torsos ou as Maesagens de Cutileiro é que o olhar observa um 

fragmento da figura, mas esta não repercute tanta tensão com o que lhe falta (como em 

Rodin ou, se quisermos efectuar a analogia, com as figuras interrompidas da pintura de 

Degas ou de Lautrec). Seja porque os torsos se preferiram deitados, deixando o perfil 

superior e a imersão inferior, seja porque no interior de cada um há uma autonomia que 

as poses e os contornos da massa não desvia, ou ainda porque a figura se interrompia 

estrategicamente onde ela se descentrava ou onde ela se torna simétrica (com relações a 

efectuar com as figuras bífidas), a questão é que o fragmento em Cutileiro não nos 

confronta com as ausências implicadas, mas com contiguidades. O vazio revela-se uma 

pertença do espaço e da figura, mediando uma disponibilidade voyeurista. Por isso, 

concordamos que este não é um erotismo de transgressão, mas de acessibilidade 

voyeurista
495

 que se especa na constante constatação da pedra.  

 

 

                                                 
495 Estamos assim mais ajustados com as posições de Helmutt Wohl perante a tese do «erotismo de 

transgressão» por Sílvia Chicó. Cf. Hellmut Wohl, “Introdução à escultura de João Cutiteiro” (parteVI), 
in catálogo da exposição: Exposição Antológica. João Cutileiro, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Março a 22 Abril 1990. 

João Cutileiro, Évora Revisitada I, 1981,  
mármore, 120x100x230 cm, col. Câmara Municipal de Évora 
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A radicalização do fragmento por parte de Cutileiro ficaria registada em obras como a 

série Évora Revisitada (1981-1982). Nestas obras o sentido residual do fragmento, a sua 

dimensão arqueológica, revela a marca de um desgaste que deixa a figura num limiar de 

desaparição. O voyeur vê-se obrigado a efectuar um esforço excessivo de recuperação. 

As marcas da pedra e a fragmentação da forma remetem para uma arqueologia do 

erótico, colocando o observador fora de tempo. A tendência horizontal dos blocos faz 

com que os contornos destes tenham a aparência de declives topológicos. O fragmento 

aproxima a figura feminina da terra. A sujidade ou marca de extracção da pedra, 

aproveitada como expressão do fragmento, expressa no material uma ligação à terra. 

Feminino e Terra entram num diálogo, tal como antes se processara entre as figuras 

bífidas e o mundo vegetal.  

                                                                                          

Depois do predomínio das «esculturas de pastor» e das figuras bífidas, que dominariam 

os anos de 1971 e 1972, Cutileiro teve o primeiro desafio sério para conceber uma 

escultura monumental, que se tornaria um caso da escultura nacional: a estátua de D. 

Sebastião (A El-Rei D. Sebastião) inaugurada na Praça Gil Eanes de Lagos em 

Setembro de 1973 – encomenda que comemorava o alvará de elevação de Lagos a 

cidade por D. Sebastião em 1573496. Uma crítica elogiosa de José-Augusto França 

                                                 
496 Para desenvolvimentos e documentação da encomenda, cf. Maria João Vieira Almeida, João Cutileiro. 

Protagonista da Viragem na Escultura em Portugal, 2 volumes, Dissertação de Mestrado em História 
da Arte, Universidade Lisboa, Faculdade de Letras, Departamento de História, 1999, p.32-43 e 

João Cutileiro, A El-Rei D. Sebastião, 1973, 
mármore, 320 cm de altura, c.3000 Kg, Lagos 
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retirava a inauguração do ostracismo e ressalvava toda a ruptura inscrita na proposta 

monumental de Cutileiro, como remate simbólico do ciclo lançado por Francisco 

Franco com Gonçalves Zarco (1928)497 e depois esparsado por outros escultores como, 

sobretudo, Leopoldo de Almeida. O próprio Cutileiro, habitando em Lagos na altura, 

teria proposto ao Presidente da Câmara uma alternativa a mais um Leopoldo de 

Almeida498. Não tanto para uma mudança do paradigma monumental, mas por uma 

necessidade de reflexão sobre uma tradição de estatuária monumental e comemorativa 

de carácter histórico499. E se o resultado foi um «anti-monumento» com maior sentido o 

foi em função dessa mesma tradição perante a qual se tornava um «fantasma vindo do 

fundo do tempo, espantalho da história, caricatura do mito»500. Sem querer, o D. 

Sebastião, derrotado em África e fechando um ciclo da história de Portugal, surgia com 

o sentido de uma coincidência histórica para o fim de uma lógica de estatuária assente 

no poder expansivo das descobertas marítimas e da colonização, com a proximidade do 

fim da Guerra Colonial e o fim de um regime, devido à deflagração da revolução de 

Abril meses depois da inauguração da peça. Era o País, algo inocente e ingénuo na sua 

escala, que aí se rendia perante a ambição histórica e colonial desejada. Se os 

Guerreiros de Cutileiro tinham tido uma propinquidade histórica com os primeiros anos 

da Guerra Colonial Portuguesa, o D. Sebastião tinha uma aproximação com o seu fim. 

Tal como as figuras de melancolia de Nikias eram os ícones da Primavera Marcelista, o 

D. Sebastião de Cutileiro era o monumento irónico do seu colapso.  

Corolário da produção de Cutileiro da segunda metade da década de 1960 e primeira 

colocação monumental e pública de um trabalho pessoal, a figura de D. Sebastião surgia 

como um boneco articulado, de pedras soltas e coloridas. D. Sebastião tinha a aparência 

                                                                                                                                               
documento 1 (2º volume).  

497 José-Augusto França, “A Estátua de D. Sebastião agora em Lagos”, in Diário de Lisboa, 4 Outubro 
1973 (reed. in catálogo da exposição: Exposição Antológica. João Cutileiro, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Março a 22 Abril 1990). Para o enquadramento da 
história e mito de D- Sebastião na estatuária portuguesa, cf. Idem, “O «D. Sebastião» de João 
Cutileiro”, in Colóquio-Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, nº14, Outubro 1973, pp.41-44.  

498 Cf. Hellmut Wohl, “The Sculpture of João Cutileiro”, in catálogo da exposição: XV Bienal de São 

Paulo – Representação Portuguesa, organização: Ministério dos Negócios Estrangeiros, Secretaria de 
Estado da Cultura, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. Cutileiro efectuou em 1969, 3 estudos para 
um monumento no mesmo local onde se instalou o D. Sebastião: O Pescador I-III. Cf. catálogo da 
exposição: João Cutileiro. D. Sebastião, 1973-1993. Maquetes de esculturas para espaços públicos, 
Centro Cultural de Lagos, Agosto-Setembro 1993. 

499 Num filme de 10 minutos realizado por Fernando Lopes sobre a inauguração da peça, um cortejo 
fúnebre atravessou a cena a certa altura passando junto à estátua. Acidente como presságio, que 
«poderá ser entendido como a morte e enterro da escultura bem ao estilo do Estado Novo». Maria João 
Vieira Almeida, Op.cit., pp.35-37.  

500 José-Augusto França, “O «D. Sebastião» de João Cutileiro”, in Colóquio-Artes, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, nº14, Outubro 1973, pp.41-44 
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de bibelot (ou de brinquedo) em espaço público épico, contradição com sentido para a 

figura histórica do menino de ambições e de um sonhador assustado. A figura revela 

ainda uma articulação estrutural, entre o excessivo peso e massa da armadura e do elmo 

perante a fragilidade do corpo, num jogo instável entre «elementos fortes e frágeis»501. 

O elmo-capacete já tinha surgido com as cabeleiras separadas em mármore de outra cor 

e depois colocadas na figura. Num desajustamento para o seu acolhimento, o elmo aos 

pés revela desistência e perda. Na pesada armadura de mármore azulado, a figura 

transporta a memória dos guerreiros dominantes em Cutileiro até cerca de 1964, 

enquanto na figura de menino se assimila a fragilidade feminina desenvolvida sobretudo 

depois desse mesmo ano. Juntando duas tendências fortes do seu percurso, Cutileiro 

concebia um anti-Guerreiro, ridículo e inábil502 – por isso, mais que um anti-

momumento à escala monumental é um monumento do anti-herói ou de uma 

comemoração ao avesso.  

O pedestal é raso, mais largo que elevado, surgindo como um degrau circular, lançando 

a figura do rei-menino ao estrado do observador. Apenas o seu tamanho e irrealidade 

figurativa se destacam. Sem essa elevação da base, segundo a tradição escultórica 

monumental urbana, que habitualmente juntava um arquitecto ao escultor na concepção 

do monumento, o que fica é a escultura enquanto massa corpórea solitária, abandonada 

e sem elevação. Também por esta via, a peça revela-se anti-comemorativa.  

Daí que este monumento do anti-herói (e com sentido para grande parte da produção de 

Cutileiro), estando «longe de constituir alternativa minimamente válida, mesmo como 

antítese dialéctica para a erosão dos símbolos e sua deteriorização no repetitivo 

passadista e retórico, é antes a perversão de todo o simbólico e queda do transcendental 

no caricatural»503. O monumento ergue-se para encontrar o outro lado da sua 

comemoração, a elegia da desmistificação, mais por esvaziamento do que por inversão 

dos valores. Ao fechar um ciclo, foi um símbolo de irrisão de uma tradição monumental 

– por isso mesmo, mais nenhuma escultura se podia propor a este efeito sem se tornar 

inócua. A estátua de D. Sebastião revelou-se caso único na sua ironia histórica cuja 

força, relativamente à tradição, lhe permitia resistir a exercícios de repetição.  

                                                 
501 Sílvia Chicó, Op.cit., p.22. 
502 Cf. Ibidem, p.28. 
503 António Quadros, Tempo, 22 Março 1984. Cit. in Hellmut Wohl, “Introdução à escultura de João 

Cutiteiro” (parte VIII), in catálogo da exposição: Exposição Antológica. João Cutileiro, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, 8 Março a 22 Abril 1990. 
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«O Rei-Menino que havia de voltar para nos salvar a todos (…) 

 Já voltou! E está ali, e nós na mesma!» 

(João Cutileiro, in Expresso, 1980) 

 

Alguma continuidade estaria na proposta monumental de Camões (Cascais, 1980). 

Nesta, é o mito romântico do poeta-guerreiro que morre. Se não há espada também não 

há pena e papel, ficando a figura num estranho cruzar de braços que mais parece a 

contenção de um manguito. Concentrado como um bloco-menir, a figura parece recusar 

a carga mítica de uma história romântica. Mais que um monumento anti-comemorativo, 

(como era o caso de D. Sebastião) é um monumento anti-mito. O seu contraponto 

histórico é o Monumento a Camões (1858-1867) de Vítor Bastos (1829-1894), obra que 

consagrara o mito romântico de Camões como poeta-guerreiro.  

No início da década de 1990 Cutileiro retomava um novo ciclo de Guerreiros, diferentes 

dos efectuados cerca de trinta anos antes. Agora em pedra e com o predomínio de 

paralelepípedos como fragmentos montados segundo eixos verticais, trabalhava-se mais 

um sentido do erguer que de ocupação de espaço. Após este ciclo, e em função desta 

pesquisa do eixo vertical, a atenção do trabalho de Cutileiro em torno da figura seria 

desviado para uma ideia de monumento. As noções edificantes do menir e do templo, 

fontes estruturais tanto da escultura como da arquitectura, conjugavam-se numa reflexão 

sobre o sentido de erguer e de instalar (série Macau I-III, 1989), que se estendiam a 

peças em torno de Portas, Pias ou Fontes. Além dos trabalhos para as vias públicas 

(sobretudo auto-estradas)504, entre outras que apresentou em galerias505, esta pesquisa 

culminava no polémico Monumento ao 25 de Abril (Evocação ao 25 de Abril de 1974) 

(1997) no Parque Eduardo VII em Lisboa506. A partir de um efeito de ruína que se 

lançava sobre as formas pré-existentes e anteriores, relativos ao modernismo do Estado 

Novo (Keil do Amaral), de arestas ortogonais e de uma horizontalidade dominante que 

transitava o requinte da arte déco para um efeito de sobriedade monumental507, Cutileiro 

desenvolvia um sentido metamórfico de carácter orgânico que desenrolava um esforço 

                                                 
504 Cf. Manuela O. Synek, “Arte nas auto-estradas”, in Galeria de Arte, Lisboa, nº2, Outubro-Novembro 

1994, pp.26-27.  
505 Cf. catálogo da exposição: João Cutileiro. Homenagem a Breughel, Almancil: Centro Cultural São 

Lourenço, Julho-Agosto 1994.  
506 Para informações sobre a encomenda, cf. Maria João Vieira Almeida, Op.cit., pp.57-58. 
507 Cutileiro destruiu um podium vazio pensado para uma escultura equestre a D. João I por Leopoldo de 

Almeida, estátua que acabaria na Praça da Figueira; depois pensou-se outra estátua equestre para o 
Santo Contestável D. Nuno Álvares Pereira que iria para a Batalha; também houve rumores para se 
colocar uma estátua de Salazar. Ficou a ironia do podium vazio para Cutileiro que este opta por 
destruir. Cf. Ibidem, p.53, nota 101. 
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vertical de erguer centrado no menir. A pesquisa estava na linha da exploração 

expressiva do fragmento, sobretudo da série Évora Revisitada, mas agora não actuando 

sobre a figura desvelada da pedra, mas sobre uma estrutura arquitectónica, patrimonial e 

histórica, que lhe pré-existia. Cutileiro desenvolvia um sentido metamórfico de carácter 

orgânico que, nesse esforço de elevação vertical, desenrolava o próprio sentido de 

monumento. O menir central, mais esforçado que épico, e por isso marcando todo o 

resto que o tenta alçar enquanto efectua o referido efeito de metamorfose formal, 

espacial e temporal, assinalava simultaneamente a difícil elevação e mudança dos 

tempos que é a de qualquer processo revolucionário. Ao resistir na escala e no purismo 

do rigor horizontal das arestas, a memória estado-novista mantém um forte atavismo 

(mais do que resistência) que se devolve com ironia e significado ao esforço 

comemorativo de João Cutileiro.    

No esforço anti-monumental, Cutileiro procurou reabilitar a habitabilidade do espaço, a 

convocação de uma proximidade humana. A ocupação do espaço não é apenas com a 

escultura que se instala, mas a possibilidade de criar uma aderência humana. Tal como 

somos convidados a sentar no podium baixo do D. Sebastião de Lagos, na peça do 

Parque Eduardo VII somos convidados a uma pausa física com a escultura. Cutileiro 

procurou inverter a monumentalidade da memória para a preencher de quotidianeidade. 

O peso do passado que se comemora não se impõe ao presente de quem passa e 

contempla – antes, como que o convida e é por ele preenchido e justificado.  

 

«Quando vou a uma pedreira sinto-me como um puto numa loja de 

brinquedos, quero tudo – (…)» 

«O que me interessa é encontrar um material fácil. Toda a 

tecnologia que desenvolvi e tenho vindo a melhorar é no sentido 

de fazer uma escultura em pedra como quem pega numa caneta e 

desenha uma folha A4» 

(João Cutileiro) 
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18. Clara Menéres 
 

Clara Menéres Semide (n.1943) surgiu com um projectos de escultura na segunda 

metade da década com questões pertinentes ao âmbito da nova-figuração. Depois dos 

seus Narigudos (1967), pequenos bonecos de pano, que problematizavam a figura 

escultórica na dimensão e pobreza dos materiais como também o estatuto feminino da 

escultura, Menéres passaria a uma escala natural e realista de figuras em situações do 

quotidiano, entre o trabalho de Segal e um hiper-realismo rude de tons populistas. Tais 

figuras transportam a estranheza da sua quotidianeidade para o lugar da arte. Com esta 

orientação apresentava-se em 1969 na exposição do BPA. A Menina Maria Amélia que 

vive na rua do Almada (1968), constituída com três figuras femininas à escala natural, 

com langerie azul como únicas vestes e única cor. As poses de venda do corpo referem 

uma famosa rua de prostituição do Porto. O ritmo das poses, a aplicação localizada e 

intencional da cor, ritmam variações de poses no espaço em que a sedução e a 

humilhação do papel social feminino confronta o observador. A pose de sedução-venda 

das figuras revelam-se armadilhas para uma reflexão onde essa mesma pose se degrada. 

O voyeur é como que seduzido não para o erotismo, mas para a culpa que vicia a 

intenção e liberdade sexual, sendo remetido para um comprometimento social.  

 

 
 
 
 

Clara Menéres, Jaz Morto e Arrefece o Menino de Sua Mãe (Soldado Ferido), 1973  
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Mas seria com Jaz Morto e Arrefece o Menino de Sua Mãe (título que é um verso de 

Fernando Pessoa) normalmente conhecido como Soldado Ferido, apresentado em 1973 

na Exposição 73 (73 artistas de Hoje) na SNBA, que se acentuava tanto a sua dimensão 

crítica como o seu realismo. Curiosamente do mesmo ano do D. Sebastião de Cutileiro, 

esta obra de Menéres colocava-se juntamente com a de Cutileiro, e por coincidência 

histórica de diferentes riscos, como sintoma do colapso do regime vigente. Se Cutileiro 

criticava a tradição monumental e um hábito de edificação e elogio, a obra de Menéres 

confrontava a duração da Guerra Colonial e o silêncio que a rodeava. A crueza realista 

do Soldado Ferido contrastava tanto com a retórica edificante da estatuária do Estado 

Novo como com a mudez perante determinada dimensão dramática da Guerra. Nesta 

inversão da escultura por assumpção de uma realidade no lugar da escultura, a peça 

assume-se como gesto político. Entre o realismo da figura e o seu anonimato, entre a 

crueza e o realismo, Menéres actuava com sentido actual. O excesso de realismo era o 

desejo cru de um drama contemporâneo, distante de qualquer intenção pedagógica ou, 

muito menos, comemorativa. Em vez de erguida sobre um pedestal, edificada sobre o 

real, a figura jaz horizontalmente numa caixa de material de guerra. A dimensão crítica 

do hiper-realismo cru de Menéres opunha-se assim ao hiper-realismo do mundano 

relativo à congénere americana. Nem o tema nem a ferida eram apetência desta. Do 

obsceno de A Menina Amélia, Menéres passava ao politicamente incorrecto de O 

Soldado Ferido, ambas obras de transgressão. Não a comemoração que ao se elevar 

sobre o real faz elipse e silêncio sobre este, mas o desejo de real por destituição de 

qualquer edificação comemorativa. É o esforço de retirada da comemoração mítica e 

gloriosa característica dos Monumentos ao Soldado Desconhecido, que deixa 

manifestar-se a crueza realista do potencial crítico do Soldado Ferido. Mais uma vez 

não há voyeur, mas testemunho, devido a um efeito de constatação que impede ao 

observador a demissão desse testemunho.  
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Em 1974, e com continuidades com o Soldado Ferido, Menéres apresentava no Salão de 

Março da SNBA, com impacto no hall de entrada, a escultura-instalação Pelas 24 horas 

de ontem, na estrada de Sintra, despistou-se um automóvel. Nela exibia a carcaça de um 

automóvel onde ainda eram visíveis um pano com marcas de sangue que saia do carro 

esventrado e vidros partidos espalhados. O carro seleccionado num sucateiro instalava-

se como um aparente ready made, cuja neutralidade da intervenção da escultora era 

superada pela avocação da escolha. Pode haver «anestesia estética» como o ready made 

de Duchamp, mas nunca uma anestesia moral. A neutralidade efectua um cerco violento 

ao observador e às suas opções: «Há neste objecto uma existência estética fascinante 

que só operatoriamente deixa ao espectador alguma liberdade de participação; mas esta 

vai exercer-se através de uma fatalidade agónica e uma chamada insistente à 

responsabilização total»508. O título jornalístico confronta-se com o cru realismo do 

objecto para, na sua factualidade, recuar perante o realismo excessivo que o comprova.  

Nesta fase, Menéres não se interessou tanto por uma proposta plástica nem por uma 

renovação da escultura monumental, como Cutileiro, mas pela acção semântica e moral 

que uma peça pode ter no meio social. As suas obras não procuram agir num espaço 

público enquanto urbano e físico mas enquanto social e mental. A obra é o que a peça 

faz no espaço mental e afectivo de recepção pública e não porque se instala num espaço 

físico. Ignorando uma estatuária monumental já indiferente porque demasiado oficial, 

Clara Menéres, Pelas 24 horas de ontem, na estrada de Sintra, despistou-se um automóvel, 1974, 
fotografia da peça no Salão de Março de 1974 
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Menéres actuava com uma escultura que se abstraía do desejo de monumentalidade para 

procurar a escala e a oportunidade do confronto histórico com o presente. Não pretendia 

edificar um monumento, mas confrontar um espaço receptivo. Não era no efeito 

monumental de uma escala, mas na transgressão perante um sentido permitido e 

rotineiro que a sua escultura encontrava uma dimensão pública.  

Entretanto, Menéres desenvolvia outra linha, em torno de relicários e de altares, onde a 

sacralidade do religioso se virava ao avesso no interior da sacralidade da arte. A 

estrutura do religioso estava presente para ser preenchida com marcações obscenas. 

Lembrando os altares de Niki de Saint-Phalle, mas sem o sentido de assemblage e 

acumulação desta, tais obras de Menéres depuravam-se na lacónica exaltação de um 

âmago distinguido como relíquia, exactamente onde o obsceno se instala e surpreende, 

exemplo do Relicário – phallus (1969), caixinha que guarda um phallus erectus. Mais 

tarde a escultora efectuava uma espécie de contraponto feminino, que em adequado 

contexto apresentava numa exposição dedicada a Artistas Portuguesas na SNBA em 

1978, com a peça A Concha de Vénus (1977). Nesta efectuava uma representação do 

sexo feminino, mais directamente dos lábios vaginais, através da alusão às pétalas de 

uma flor. A fertilidade recôndita e misteriosa no seio de uma massa compacta e fechada 

sobre si inverte a lógica do falo erecto: do erguer como afirmação, passava ao contentor 

como protecção, simbolizando no masculino e no feminino, respectivamente, duas 

orientações decisivas da história da escultura.  

No ano seguinte a Soldado Ferido, Menéres apresentava outra obra com impacto na 

exposição Figuração-Hoje? na SNBA. Com o título Deus (1974) era um relicário-

tríptico, mais próximo dos referidos trabalhos de Niki de Saint-Phalle. Um crítico 

observava um biombo que se abria para revelar «um corpo de mulher, aberto, fendido e 

planificado: estranha pele de animal esticada, com cabelo e órgãos»509. A figura era 

índice de um martírio. O culto exibia o sacrifício. A superfície da pele era sacralizada e 

exposta ao voyeur. Nesse esforço de sacralização a pele e na sua descarnalidade, 

devolvia-se ao voyeur a denúncia da superficialidade do seu olhar. A exterioridade da 

pele, que é o que se costuma expor à visibilidade do voyeur, devolve-se assolada como 

um fragmento agónico do seu desejo. Este erotismo martirizado, lembrando a pele de S. 

Bartolomeu, confronta o voyeur. Daí, acharmos ser possível considerar que esta peça 

                                                                                                                                               
508 Ernesto de Sousa, “Carta de Lisboa”, in Colóquio Artes, Lisboa, FCG, nº17, Abril 1974, p.62.  
509 Eurico Gonçalves, “Figuração-Hoje ou Gioconda com óculos escuros”, in Flama, Lisboa, nº1408, 28 

Fevereiro 1975, p.45. 
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prolongue as intenções de A Menina Maria Amélia que vive na rua do Almada, embora 

lançando-a num contexto menos realista e mais sacralizado – ou, diríamos, como se esta 

fosse a pele da Menina Amélia transformada em relíquia.  

Em 1977, na exposição colectiva Alternativa Zero e na representação portuguesa na XIV 

Bienal de São Paulo, Menéres apresentava um torso feminino que destacava a púbis e 

os seios. Com o título Mulher-Terra-Vida, era feito de terra e relva que tinha que ser 

regada e aparada regularmente. A própria escultora escrevia em tons poéticos: «Um dia 

passo os olhos à minha volta e descubro o corpo-paisagem da terra-mãe. Regado de 

neblina, húmido, coberto de uma pelagem leve e verde no ventre feito de outeiro e nos 

seios de colinas, ondula tranquilo, curva após sulco, repetido em formas, desdobrado em 

texturas. Foi uma realidade que se multiplica na transformação que sofre no tempo e no 

espaço, alongada na irrecusada forma de se dar, reproduzindo o círculo genético comum 

às mulheres e fecundado»510. Oposto aos torsos, atrás referidos, de Cutileiro, a 

dimensão materna Terra-Mulher é aqui sublinhada, desviando-se da dimensão erótica de 

Cutileiro. Enquanto as peças deste eram feitas para serem vistas e gerar prazer visual, a 

de Menéres era para ser tratada de modo a gerar vida. A pele de relva alterava a textura 

da pele real. A escala era alterada relativamente à natural. O fragmento ou retalho 

sublinhava centros simbólico-semânticos. A necessidade de regar evidenciava a 

simbologia da fertilidade e anulava a perenidade que a estatuária escultórica ambiciona. 

A estabilidade habitual da escultura perante a contingência da percepção, como que se 

inverte, revelando a peça inerentes fragilidades de sobrevivência. Uma dimensão 

simbólica invadia o excesso de naturalismo desta escultura-instalação. Por outro lado, o 

declive do fragmento de corpo remetia para os declives topológicos das mamoas das 

antas neolíticas e o sentido inverte-se num sentido tumular. Enquanto mulher a terra é 

fecunda; enquanto mamoa é fatal, dando sentido à expressão «tumba-mulher» de um 

crítico511.  

Com estas obras de dimensão crítica pública, Menéres concertava-se com uma arte 

performativa e de intervenção pública directa que exploraria após o 25 de Abril, 

sobretudo na sua ligação ao Grupo ACRE (1974-1977), com Lima Carvalho e Alfredo 

                                                 
510 Clara Menéres, in catálogo da exposição: Representação Portuguesa à XIV Bienal de S.Paulo 

[Arqueologia Urbana, Recuperação Urbana e Grandes Confrontos: Poesia Experimental Portuguesa; 

Alberto Carneiro; Clara Menéres; Arquitectura Paisagística portuguesa], São Paulo: Museu de Arte 
Moderna, 1977. 

511 Jorge Listopad, “Alternativa sem Alternativa, in Expresso, Lisboa, 25 Março 1977 (reed. in catálogo 
da exposição: Perspectiva: Alternativa Zero, Porto: Fundação de Serralves, 1997 p.178). 
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Queiroz Ribeiro (1939-1974)512. Nesta fase, a intervenção substituía a instalação em 

lugares públicos. Contudo, saliente-se que em Meneres há uma contiguidade entre a 

produção escultórica anterior e as intervenções do Grupo Acre, na consciência de uma 

dimensão pública e moral como acção e razão da arte.  

Nos anos de 1980, Clara Menéres efectuava uma viragem (embora na continuidade da 

acentuação de uma dimensão cultual e sagrada nas suas últimas obras), lançando-se 

numa reflexão rara sobre a escultura em Portugal513. Ao intervir com uma dimensão 

mais metafísica e moral, e com uma densidade teórica pouco habitual na escultura em 

Portugal, iria alterar as orientações da sua produção. A concepção de protótipos para as 

conferências do cientista René Thom (1923-2002), obreiro da «teoria das catástrofes», 

no Instituto de Física da Matéria Condensada em Lisboa, que Menéres congregava a um 

interesse pela filosofia e epistemologias da era contemporânea, despoletavam e 

orientavam esse processo514. Em 1982, publicava «Reflexões filosóficas sobre os 

fundamentos geométricos da escultura» numa revista de Filosofia. Procurando 

fundamentações arqueológicas e recentes de uma constante fundamentação geométrica 

da escultura, insinuava uma orientação programática que lhe iria interessar. Naum Gabo 

(1890-1977) era valorizado como corte epistemológico na história da escultura, na 

concepção de uma «descontinuidade em continuidade una» em que as formas 

geométricas criam estruturas e ritmos geradores de e no espaço. A escultura já não era 

representação nem sequer antropomorfização, mas uma continuidade e abertura de 

conjuntos geometrizantes em função de uma unidade da peça. Esta teorização, teria 

continuidades na defesa de uma aproximação da escultura à arquitectura e menos à 

pintura. Neste sentido, não lhe interessava mais uma dimensão representativa e 

figurativa, mas uma exploração da escultura como «matéria, peso e espaço ocupado»515. 

Mesmo sem luz a escultura existia, sendo tacteável, lidando com o corpo para além da 

visibilidade em que a pintura se basta.  

Da dimensão arqueológica no início destas reflexões resultaria Os Amantes ou os Restos 

Arqueológicos de uma Viagem para a Morte. Com duas figuras num relevo, 

apresentada em 1983, novamente na SNBA e em nova exposição colectiva, desta vez 

                                                 
512 Cf. Fátima Lambert, João Fernandes, “Porto 60/70: Os Artistas e a Cidade”, in catálogo da exposição: 

Porto 60/70: os Artistas e a Cidade, Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 25 Janeiro a 
29 Abril 2001; Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, 25 Janeiro a 10 Abril 2001, pp.34-35. 

513 José Fernandes Pereira, “Reflexões sobre as teorias da Escultura Portuguesa”, in Arte Teoria, Lisboa: 
Faculdade de Belas Artes, 2001, p.15.  

514 Cf. José Carlos Pereira, “Clara Menéres”, in Dicionário de Escultura Portuguesa (direcção de José 
Fernandes Pereira), Lisboa: Caminho, 2005, pp.394-397.  
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com o tema da História Trágico Marítima, seria prémio de Escultura na IV Bienal 

Internacional de Cerveira. Duas figuras enlaçavam-se ao mesmo tempo que de 

desfaziam numa terra luminosa (na verdade era lava trazida dos Açores). Entre o 

emergir genético e o afundar tumular, as figuras suspendiam-se num estado intermédio 

e de transição. Não se tratava desse congelamento de corpos no tempo, como os de 

Pompeia e que melhor nos lembraria a escultura de Segal, mas corpos mediados na 

transição da terra, lugar inevitável de partida e regresso. A atracção entre os corpos, 

masculino e feminino, dava-se nesse entretanto, nessa parábola entre a terra. A 

arqueologia surpreendia-se na memória dos ciclos dessa eterna partida e retorno. O ciclo 

da génese que estava em Mulher-Terra-Vida apresentava-se agora na vertigem de uma 

transição de sentido contrário.  

O compromisso geométrico destas teorias teria aplicações claras nos anos de 1990 

(exposição O Aprisionamento da Luz, em 1991 na Galeria Nasoni). A escultura de 

Meneres passava a explorar arquétipos abstractos, mormente de carácter verticalizante 

como o menir, onde os materiais resistentes (pedra, metal), geralmente polidos se 

conjugavam com o néon. Nestas esculturas «luminais» a estranha combinação dos 

materiais admitia um jogo entre o material denso e estável e o imaterial volátil da luz, 

permitindo repensar a anterior ironia do relicário numa circunspecta reflexão totémica. 

O néon era o modo de adicionar uma marcação ordenada da cor como luz, inscrição 

rutilante, imaterial e energética que confrontava a irredutibilidade matérica e formal da 

pedra. À geometria do corte da pedra contrapunha-se a irregularidade de marcas da 

extracção da pedra da terra. O efeito era o de monumentos íntimos e recônditos, numa 

luz que pertencia ao corpo escultórico (que «habita a pedra»)516 e não ao mundo 

envolvente. O material, a forma e a luz recolhiam-se numa inacessibilidade metafísica e 

religiosa517. Este trabalho de Menéres com a luz interessaria mesmo a antigos membros 

do Grupo ZERO alemão. Otto Piene diria desta fase de Clara Menéres: «As actuais 

técnicas de luz ligam-se à pedra cinzelada e polida para compor moradas de 

pensamento, emoção, energia e beleza»518.  

                                                                                                                                               
515 José Fernandes Pereira, Op.cit., p.16. 
516 Fátima Lambert, “Acerca das tendências da Escultura Portuguesa actual”, in catálogo da exposição: 

Tendências da Arte Contemporânea em Portugal. Exposição / Prémio Nacional de Escultura, Santa 
Maria da Feira: Museu Municipal, 1996, p.113. 

517 Esta dimensão metafísica e religiosa de teor católico seria sublinhada pela própria escultora: «(..) 
Continuei a procurar o transcendente e o sentido da vida, mas fora da Igreja. E julgo que Deus me 
conduziu à verdadeira solução». Clara Menéres, cit. in Manuela Synek, “Clara Menéres. Na tentativa 
de um caminho espacial na escultura moderna”, in Artista, Lisboa, nº6, Agosto 1989, p.19 

518 Cit. in Rui Mário Gonçalves, in catálogo da exposição: Arte Portuguesa 1992, Osnabrück: Kunsthalle 
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Este recolhimento espiritual distanciavam-se dos directos compromissos sociais de 

obras anteriores, mas para a escultora assumia responsabilidades maiores e mais 

profundas. Mas tinha sido nessas primeiras peças que a nova-figuração tinha tido lugar. 

Se antes era um excesso de realidade que animava a apresentação escultórica, 

culminando num carro real com um acidente real, agora era no domínio total do 

artificial, no seio de uma abstracção absoluta que a escultora se desejava. Essa realidade 

crua que antes preenchera a escultura era o que agora se esvaziava. Não se trata de 

dicotomia nem dialéctica, mas de um percurso que se balanceou nos extremos para 

garantir a maior intensidade dos seus propósitos expressivos.  

 
 

                                                                                                                                               
Dominikanerkirche, Kulturgeschichtliches Museum, Galerie an der Bocksmauer, 14 Junho a 23 Agosto 
1992, p.115.   
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Conclusão  

 

As movimentações estudantis de inícios dos anos de 1960 (1961-1962)519 implicaram 

um compromisso com os problemas do mundo, tornando insuficiente a auto-suficiência 

significante da abstracção. Por outro lado, não esqueciam o perigo de um controle 

ideológico perante o qual essa abstracção soubera servir de refúgio em situação de 

segundo pós-Guerra (e pós-fascismos). Entre essa necessidade de estar ligado aos 

problemas do mundo mas, ao mesmo tempo, de estar protegida nessa auto-significância 

da imagem, foi a articulação certa que, no âmbito das artes plásticas, a nova-figuração 

forneceu ao seu tempo cultural. 

A contradição semântica, no interior da sua própria dialéctica cultural, da noção de 

«nova figuração» nascida à entrada dos anos 1960, é o facto de ela remeter para 

conceitos («figuração» por oposição à «não figuração») que ela própria ultrapassava. A 

sua proposta de novidade estava exactamente em superar essa oposição que, nas 

décadas anteriores, tinha posicionado os artistas entre si e perante a crítica: ou se era 

abstracto (não-figurativo) ou figurativo, tal como se era, respectivamente, mais ou 

menos moderno. 

No caso das artes plásticas portuguesas, esta questão ajuda a entender as relações entre 

o neo-realismo e a nova-figuração, cuja diferença assentava, desde logo, na assumpção 

cultural dos termos realismo e figuração. Enquanto o primeiro remete para uma 

realidade exterior e referencial, ou para conteúdos, a figuração implica-se no 

significante, e no processo da sua constituição como imagem. Se o neo-realismo cedia 

ao mundo como conteúdo, por urgências e necessidades ideológicas, numa preocupação 

com o outro representado como agente ou tipo social e histórico, a nova-figuração 

resolvia-se sempre na imagem, mesmo enquanto estabelecia elos com o mundo exterior 

– que, como temos insistido, já não funcionava com eficácia como espólio de referentes 

segundo as vias do tradicional sistema de representação. Se o neo-realismo obrigava a 

escolher entre a ordem da imagem pura (a forma) e a ordem dos conteúdos ou 

referências, a nova-figuração dissolvia essa oposição, colocando na imagem uma 

inevitável cumplicidade entre o significante e o mundo exterior, de modo que não se 

encerrava nem dogmatizava a forma pura sem referência, como também não cedia a 

essa mesma referência mantendo sempre actuante a presença da imagem. Se o neo-

                                                 
519 Cf. Thomas Crow, The Rise of the Sixties, Londres: Calmann and King, 1996. 
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realismo ainda se vinculava no interior de uma lógica mimética, em que a oposição 

dicotómica entre forma pura e conteúdo referencial estabelecia os limites dos graus de 

iconicidade que os ligava como elos de analogia (entre a imagem e o mundo exterior), a 

nova-figuração recusava esses limites para explorar os equívocos e as perturbações 

desse momento da figuração, em que tanto se referenciava o mundo como se era apenas 

imagem. Se o neo-realismo procurava pela imagem uma consciência do mundo exterior, 

a nova-figuração procurou tanto esta como a consciência da imagem – no sentido em 

que esta consciência da imagem (do seu lugar, papel, contexto, etc.) se tornava um 

modo de consciência do mundo. Daí que a nova-figuração, permitindo-se a um 

reencontro com as questões do mundo, o possa efectuar libertando-se de crédulas 

dependências de um compromisso ideológico.  

Já houve quem afirmasse que o «neo-realismo começa com uma posição moral, mas 

acaba por se tornar numa posição estética»520; nós diríamos que só podia começar por 

uma e acabar na outra. Por seu lado, a nova-figuração precisava de encontrar uma 

situação estética para poder ir ao encontro de situações morais, com menos necessidade 

e credulidade das verdades de uma ou outra. Por isso não opunha o conteúdo à estética. 

O tempo e razões do neo-realismo assentavam numa verdade moral da qual a sua 

situação partia. O tempo da nova-figuração já não tinha a mesma verdade prévia ou a 

mesma certeza ideológica onde se posicionar. Se o neo-realismo acreditava ainda 

necessitar de produzir imagens, numa época em que a censura como acto iconoclasta ou 

a propaganda de oposição davam razão a essa necessidade, a nova-figuração pertencia a 

um tempo que constatava o excesso de imagens e de proibição de censuras. O seu 

tempo não se confronta tanto com a censura declarada nem com a propaganda, mas com 

a panóplia e a sedução (de objectos, imagens, signos, discursos…). Por isso, tinha que 

reinventar as suas marcações públicas, morais, éticas ou políticas.  

Gilles Lipovestky considerou521 que a primeira revolução individualista nascida com o 

iluminismo e dominando até aos anos 50 do século XX, assentava num controle social 

de base autoritária, disciplinar e revolucionária, que atribuiu de «democráticas-

disciplinares, universalistas-rigoristas, ideológico-coercivas». A partir do segundo pós-

Guerra, tem-se desenvolvido e ampliado uma segunda revolução individualista, mais 

                                                 
520 Roberto Rosselini, cit. in. João Bérnard da Costa, “La Macchina Ammazzacattivi 1948/1952” (ficha da 

Cinemateca Portuguesa), 12 e 13 Fevereiro 2007. 
521 Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio. Ensaio sobre o individualismo contemporâneo, Lisboa. Relógio 

d’Água Editores, 1989, p.8-9. Ver ainda, Sébastien Charles, « L’Individualisme Paradoxal. Introduction 
à la pensée de Gilles Lipovetsky », in Les Temps Hypermodernes, Paris: Éditions Grasset & Fasquelle, 
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hedonista, descomprometida e cool: «É assim que opera o processo de personalização, 

novo modo de a sociedade se organizar e se orientar, novo modo de gerir os 

comportamentos, já não através da tirania dos pormenores, mas com o mínimo possível 

de coacção e o máximo possível de opções, como o mínimo de austeridade e o máximo 

de desejo, com o mínimo de constrangimento e o máximo de compreensão». Uma tinha 

em Prometeu, Fausto ou Sísifo as suas figuras mitológicas. A outra preferia Narciso ou 

Eros. Poderemos considerar que, enquanto o neo-realismo assinalava o último fôlego 

dessa primeira revolução individualista, a nova-figuração situava-se num momento de 

charneira de construção da segunda. Por isso, o neo-realismo ainda acredita colocar a 

forma ao serviço de grandes causas, enquanto a nova-figuração se cruzava com um 

tempo em que se iniciava a falência das grandes posições ideológicas e das grandes 

narrativas522.  

No caso português, a revolução de Abril de 1974 provocara uma reivindicação da 

imputação política da arte. Neste clima e tempo, por questões políticas mas também 

económicas (a crise das galerias), apelou-se a acções colectivas que determinariam um 

fim histórico do tempo heróico da nova-figuração. Mas também, nessa requisição de 

uma responsabilidade política, entendia-se que ela não podia ser um reviver, nem sequer 

uma revisitação do neo-realismo, não só porque os contextos políticos eram outros523 

como também os da arte. E muita dessa impossibilidade, com maior ou menor 

consciência, deveu-se às alterações provocadas na década anterior com o processo neo-

figurativo. 

 

«Nunca há semelhança, como não há exactidão. O que é exacto é já 

demasiado exacto, só é exacto o que se aproxima da verdade sem o pretender» 

 (Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação). 

 

A nova-figuração retomou motivos tradicionais da pintura dominantes na pintura do 

século XIX, mas retirou-lhes a credulidade numa verdade ideal ou positivista, assente na 

transparência da representação mimética, para subverter as próprias estruturas em que 

estas assentavam. A esses motivos juntou iconografias da cultura de massas e da cultura 

                                                                                                                                               
1994, p.28. 

522 Cf. Jean-François Lyotard, A Condição pós-moderna, Lisboa: Gradiva Publicações, 1989. 
523 Note-se, em exemplo, as seguintes reflexões de Mário Dionísio: «(…) a actuação dos artistas de hoje 

não pode nem deve ser igual à dos primeiros (e dos segundos e dos terceiros…) neo-realistas (…). 
Mário Dionísio, “Neutralidade ou intervenção”, in Arteopinião, Lisboa, nº2, Janeiro 1979, pp.11-12. 
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erudita, num gosto de fragmentação e descontextualização através da citação e da 

colagem. 

O retrato teve que se reinventar na nova-figuração, numa descentralização da 

autoridade do referente, para a da expressão e processualidade dos significantes: «Pode-

se portanto considerar que, ao adoptar a própria linguagem (Representação) como tema, 

o retrato abandonou para sempre a linguagem que pretendia falar do sujeito, para falar 

de si mesmo, de si enquanto Representação: daí a componente narcísica, auto-

referencial, da arte que se sustenta»524. Tratava-se de reinventar o retrato além de um 

sistema mimético de representação ou da crise da «identidade e unidade» de um 

«género»525, por uma crise agudizada do sujeito, tanto do representado como daquele 

que representa, colocando o problema e o centro na construção da expressão mediadora.  

Na nova-figuração portuguesa o retrato foi um dos motivos tradicionais privilegiados. 

Em Lourdes Castro reduziu-se a um contorno da sombra, como índice de uma presença 

que reflectia a sua ausência, perdida como instante perdurável no fluxo temporal. Pomar 

centrou-se nos pormenores de identificação, para logo os rarear, dispersando-os sobre 

um fundo de saturação luminosa que os devorava. Nikias estilizava retratos em 

linguagem sintética do cartazismo, mas subvertendo a dimensão imediata de concepção 

e recepção, para lhe fornecer uma paradoxal profundidade nostálgica. Por outro lado, se 

em Lourdes a indeterminação do instante acabava por impedir a nostalgia ou a espera, 

em Nikias estas dimensões dominavam a presença das figuras. Se em Lourdes era um 

registo mínimo e sintético (o contorno) que fornecia uma ausência essencial de uma 

presença, sem desejo de reconstituição iconográfica de retrato, porque era dessa 

presença e não dessa identidade de que se tratava (como ausência), em Júlio Pomar era a 

reconstituição iconográfica que se tornava a questão principal na relação com o retrato, 

através de um puzzle de carências. Em Pomar era o puzzle do reconhecimento rarefeito 

que dominava como encontro com uma presença da identidade. Se Lourdes e Nikias 

sintetizavam, Pomar fragmentava e dispersava. Costa Pinheiro, na série dos Reis, 

estudou o retrato como ícone de figuras históricas, numa heráldica lúdica que esquecia a 

origem referencial para se centrar no horizonte de possibilidades iconográficas que a 

personagem como mito provocava. Lourdes procurava precisar a leveza do instante, sem 

espera nem desejo, ou sem vir nem advir. Nikias colocava as figuras na extensão de 

uma presença indefinida que se estendia no tempo, de nostalgia e de espera, em função 

                                                 
524 Bruno Marques, Op.cit., p.5. 
525 Ibidem, p.9. 
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de uma desejada durée cultural. Pomar estilhaçava o tempo da presença iconográfica, 

suspendendo-a num tempo de reconstituição requisitada. Costa Pinheiro não encontrava 

nenhum pretérito concreto, nem memórias de ligação aos referentes, e determinou o 

passado histórico a partir de uma construção imaginária que se ausentava no tempo real 

e se colocava no plano mítico.  

A história da nova-figuração portuguesa deixava assim exemplos de heterogenia 

figurativa, exibindo diferentes processos de ligação da imagem aos referentes por 

alienação da semelhança. Nos contornos de sombras de Lourdes Castro a figura 

coincide com o significante, como elemento mínimo possível para a sua constituição. 

Nos retratos de ausência de Júlio Pomar, os breves signos iconográficos dispersam-se 

na superfície, sem ancoragem da figura. A figura é um referente não reencontrado, 

exigindo o esforço perceptivo do desejo da sua reconstituição. A abstracção surge 

aposteriori como resultado deste processo incompleto e definitivamente adiado (na 

imagem). Nos Reis de Costa Pinheiro a figuração foi espaço de ancoragem dos 

elementos significantes, mas por uma aglutinação inerte não constituinte, em que a 

figura se apresentou como um elemento prévio conceptual, que arrumava os 

significantes, mas já sem qualquer reconstituição por semelhança. Neste sentido, a 

figura funcionava como elemento abstracto, e os elementos abstractos que a constituem 

como realidades da imagem. 

 

Motivo menos trabalhado, mas por outro lado, revelando aspectos maiores de desafio, 

foi a paisagem. O caso mais importante foi, sem dúvida, Joaquim Rodrigo, que depois 

de trabalhar a consciência do lugar do quadro, o transformou num topos sobre o qual se 

inscreviam signos de memórias itinerantes. Não fixou olhares sobre uma paisagem 

referencial, mas inscreveu signos que ligavam a memória de narrativas de viagens num 

espaço geográfico, definindo uma paisagem através de tempos da memória de um 

percurso. Álvaro Lapa fez paisagens duras e desérticas, feitas da sedimentação exaurida 

e petrificada do plano de cor. Cada contorno ou declive falava de uma estabilidade 

resistente. Henrique Ruivo concebeu paisagens cenográficas de gosto narrativo, por 

assemblage de matérias ou por colagem de planos de papel rasgados, que se foram 

depurando, culminando numa memória do Alentejo que se poderia também invocar em 

Lapa. Henrique Ruivo também utilizou uma concepção de raio X, em que a paisagem se 

mostrava interna e externamente como corpo. Também Nikias, depois dos Retratos de 

Melancolia, evocou paisagens de sugestões abstractas, de declives em dispersão all 
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over. Na sua pintura, René Bertholo trabalhou mais uma noção de ambiente que de 

paisagem, através de objectos em acumulação de alusão a um quotidiano disperso. Nos 

seus modelos reduzidos miniaturizou momentos de acção de paisagens, tornando-os 

movimentos lúdicos de brinquedo e engenhoca, miniaturas animadas do devir de 

paisagens (por exemplo, de mar, céu ou casario) que, ao contrário de Rodrigo, não 

inscreveu uma memória, mas citavam os movimentos da natureza, sempre dominados 

pela lentidão de um tempo real em que o movimento dos modelos reduzidos se 

apresentava.  

A narrativa também se explorou, procurando reinventar-se. Expunham-se num tempo 

não linear, como histórias sem corolário, ou mesmo amnésicas, onde se apreendia 

facilmente um fundo de orientação surrealizante, que se estendia para além de uma 

metamorfose ou associação de referenciais representados, para se situar numa relação 

mais directa e provocadora entre os significantes e os referentes. A narratividade sofria 

o constante desmascaramento da sua própria condição e génese, numa preocupação com 

a negação da sua própria ficcionalidade. A nova-figuração aceitava uma narratividade 

sem estrutura linear, mas cruzada e reversível, sem um princípio e um fim certos, nem 

uma direcção única, mas uma pluralidade ou rede de significados, uma multiplicação de 

elos, ou de elos perdidos, por interrupções, elipses ou hiatos.  

No tratamento dos seus motivos revelou-se um dominante gosto pelas elipses e seus 

mistérios, em superfícies (sobretudo fundos) monocromáticas e lisos, numa premeditada 

eloquência do vazio, que assentava na extensão de superfícies homogéneas de 

predomínios monocromáticos; casos da ausência de presenças nos contornos solitários 

de Lourdes, da rarefacção de signos de representação iconográfica dos retratos de 

ausência de Júlio Pomar, das elipses dos objectos nos espaços íntimos e quotidianos de 

Manuela Jorge, ou ainda esse esvaziamento de inacção, nessa apatia e espera das figuras 

de melancolia de Nikias Skapinakis. Também Joaquim Rodrigo explorou a ausência 

através de uma amnese dos fundos como contraponto da memória que o signo inscreve, 

em quadros em que a dimensão monocromática dos fundos se estende e domina. Cruz-

Filipe roubou memórias através do jogo de elipses que as iconografias efectuavam entre 

si, em substituição mútua. René Bertholo, nos quadros de acumulação, retirou 

iconografias e objectos de contextos, lançando-os para o quadro numa desarrumação 

sem nexo nem memória.  

A tentação narrativa também soube ser crítica, repensando um novo modo de ser 

político, como um pós-neo-realismo. A fragmentação e o destroço recomposto de 
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Rocha de Sousa, Fá-los ouvir a tua corneta, negro! (1973-74) de Sá Nogueira, Maio 68 

de Júlio Pomar, ou obras isoladas como Salazar Vomita a Pátria (1960) de Paula Rego.  

Na linha da caricatura, destaque-se a implosiva saturação por acumulação iconográfico-

semântica de Batarda Fernandes, ou de modo mais estilizada em Carlos Carreiro, o 

obsceno de Henrique Manuel ou a obesidade da escultura de Virgílio Domingues. E 

políticos à sua maneira, no modo como confrontam a história e o poder enquanto 

memória e comemoração, foram as séries dos Reis de Costa Pinheiro, dos Naufrágios e 

de Alcácer Kibir de Gonçalo Duarte, ou esculturas de João Cutileiro como D. Sebastião 

(1973) Camões ou Monumento ao 25 de Abril e de Clara Menéres como O Soldado 

Ferido (1973). Mas a nova-figuração também soube ser lírica, seja definindo superfícies 

decorativas (Fátima Vaz, Ruy Leitão), seja combinando gestos e memórias (Sá 

Nogueira, Maria Velez) ou por via de uma depuração metafísica (Manuela Jorge).  

Por outro lado, se em geral a nova-figuração superou a concepção mimesis do 

tradicional sistema de representação, alguns projectos como que se colocaram no 

interior de aspectos estruturais e operativos desse sistema para, por dentro, o 

problematizar, exemplo dos trabalhos de Jorge Martins ou de Noronha da Costa.  

 

 

«O falso desaparecerá no demasiado falso para ser falso 

 – é o fim da ilusão estética»  

(Jean Baudrillard, O Paroxista Indiferente). 

 

«Um signo que só tivesse lugar “uma vez” não seria um signo» 

«(…) ”o olhar” não pode “quedar-se”» 

 (Jacques Derrida, A Voz e o Fenómeno) 

 

A atracção do real manifestou-se no espaço da nova-figuração como meio de adição 

experimental, ou seja, como modo de experimentação que o percurso de radicalizações 

e rupturas da abstracção atrofiara na sua opacidade, sobretudo na sua orientação 

depuradora para o monocromo
526. Superando esta entropia, a nova-figuração foi modo 

de recuperação da possibilidade de decidir-se no plano da produção, fazendo da 

experiência o seu fundamento ontológico.  

O percurso de tal produção explorou-se bastando-se a si mesma enquanto actividade, 

sem evolução nem destinos, sem ideais nem essencialismos, assente na liberdade de 

                                                 
526 «Indépassables, elles [ultimes peintures; monochrome] impliquaient le silence ou la répétition». Denys 
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cada experiência – num gosto de ciclos e séries temáticas, de produção interactiva das 

obra e não da obra-prima certa e definitiva. Enquanto superação da abstracção ela foi 

necessidade de continuação dessa dimensão experimental que fizera parte do percurso 

da abstracção até esta se esgotar no destino monocromático. A figuração não regressava 

para devolver a função à obra de arte, mas para esta inquirir os seus limites; não só 

sobre o que ela faz no mundo, mas o que ela é como mundo.  

A experimentação revelou-se um acto sem destino definitivo, tornando inócua a 

radicalização vanguardista, que culturalmente se substituía por uma dimensão extensiva 

da experiência. A negatividade de uma crise de função e finalidade da arte coincidia e 

misturava-se com a positividade da disponibilidade e liberdade da acção criativa. Os 

grandes sistemas tornavam-se sistemas operativos, não existindo mais num sentido 

exclusivo e preferencial, mas na procura de sentidos no interior da condição e 

experiência humana. Já não a qualidade ideal das experiências, mas a sua proliferação 

quantitativa, em que a quantidade pesquisava a qualidade527. A experiência libertava-se 

de qualquer hierarquia, que as vanguardas ainda sustinham na sua radicalização de 

modernidade, levando-as a uma indiferenciação. A nova-figuração não explorou o 

manifesto militante e pedagógico das vanguardas históricas, para antes explorar uma 

experimentação que acompanhava a criação, sendo muitas vezes apenas durante ou após 

esta que uma especulação teórica se podia processar.  

Segundo Albert Camus (1913-1960), no esforço de entendimento do absurdo, a questão 

da experiência era defendida como ética do artista, definitivamente assumindo e 

defendendo a quantidade («moral da quantidade»528) que lhe está inerente relativamente 

a uma suposta qualidade da mesma. Quando se acredita numa «criação sem amanhã», 

sem futuro, em que «criar ou não criar, não muda coisa nenhuma»529, e que nem isso já 

é importante, a criatividade subsiste e sobrevive na assumpção dessa indiferença sobre o 

ânimo da descoberta assente numa experiência quantitativa. 

Para Georg Gadamer ser experimentado não é só alguém que é através da experiência, 

mas sobretudo alguém que está aberto a novas experiências. A dialéctica da experiência 

não é conclusiva, mas antes aberta à sua própria perpetuação como alargamento do ser. 

A experiência coloca em funcionamento a experiência, alimentando a mobilidade da sua 

                                                                                                                                               
Riout, Op.cit., p.122.  

527 Cf. Albert Camus, O Mito de Sísifo, ensaio sobre o absurdo, Lisboa: Edição «Livros do Brasil», s/d, 
p.78. 

528 Ibidem, p.100. 
529 Ibidem, p.122. 
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própria historicidade e finitude: «A experiência verdadeira é para cada um a experiência 

da sua própria historicidade»530. 

Sem genealogia nem destino históricos certos (ou sem princípio e fim certos), a 

vanguarda era obrigada a adquirir outro sentido, assente na abertura da experiência, 

estendendo-se numa estética do múltiplo de carácter deleuziano, da pluralidade que se 

afirmava antes do uno. Era do próprio múltiplo que emergiam «focos de unificação e 

totalização»531. Procurando a complexidade na divergência, efectuando constantes 

dobras, sempre diferentes até ao infinito, sem regra nem mimetismo, impede-se o 

destino ou o ponto de chegada. Sem perda ou ruína, porque não existe uma unidade 

anterior nela perdida, provoca-se a constante encruzilhada. Consideramos que a nova-

figuração, como primeiro sintoma da pós-modernidade, não se apresentou mais como 

território de sistemas e categorias de representação (excepção de Joaquim Rodrigo, que 

foi excessiva e solitária intenção de sistematização), mas da sua entropia, numa nova 

abertura à multiplicidade e dispersão. Por esta ordem de ideias, a nova-figuração 

enquadra-se na lógica de uma crise da modernidade, implicado que, no âmbito das artes 

plásticas e da sua teoria, muitas das questões que seriam agregadas no âmbito da 

problematização da pós-modernidade, deva ser entendida a partir das suas dívidas à 

década de 1960. 

Não fugindo ao mundo, mas já não acreditando provocar nele a fundação de uma utopia, 

a nova-figuração apenas procurava mudar os olhares sobre esse mundo. Sem real e sem 

ideal, portanto sem destino, apenas restava a dimensão operativa das relações 

estabelecidas com o mundo, nas interpretações, interpelações ou resgates. O mundo já 

não se representava mimeticamente, antes abordava-se e convocava-se, como busca de 

uma pluralidade que recusava o sentido de exclusividade das vanguardas históricas. Se 

ainda se acreditava, algo romanticamente, na originalidade, esta já não assentava numa 

dialéctica de oposição perante uma excluída retaguarda. Numa vanguarda de teor 

semântico e não histórico e dialéctico, não se procurava a ruptura, mas o acréscimo – 

não de uma substituição e de uma transmutação para um outro, mas da instalação de 

mais um outro. 

Se a vanguarda como radicalização no interior do projecto de modernidade, seguia 

linhas estéticas determinadas que posicionavam as obras, usando a heterogenia que 

                                                 
530 Hans Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, 

Paris, Éditions du Seuil, 1996, p.380. 
531 John Rajchman, Op.cit., p.27. 
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também a caracteriza como diferença e antipatia, melhor lhe definindo a antinomia, a 

nova-figuração assentava numa produção ecléctica que sincretizava linhas estéticas por 

simpatia até à sua indefinição e indiferença. Se a primeira afirmava a sua identidade por 

diferença, visível histórica e esteticamente pela exclusividade radical como se afirmava 

por oposição a uma tradição que identificava e excluía, a outra diluía a identidade, numa 

crise de estilos e num maior gosto por uma citação do vulgar ou da história, que incluía 

tanto a vanguarda como as suas antinomias (retaguardas) – ambas tornadas memória e 

tradição citável, passando de uma mútua exclusividade e uma espécie de 

permutabilidade.  

Colocando o signo da produção artística já não na oposição, mas sim na diferença, base 

do eclectismo, nada excluindo e tudo podendo incluir, afirmava-se a alteridade. Tal 

diferença não era mais afastamento mas proximidade (em que a legitimidade de um 

projecto é a legitimidade de outro), afastando-se do espírito de exclusão que encarava o 

outro como adversário e que serviu de base às ideologias totalitaristas das vanguardas 

culturais (e políticas) da primeira metade do século XX532. O outro não se colocava 

mais numa lógica de separação, com sentido único e irreversível, mas de ligação e 

mistura. Já não contra o outro, mas com o outro. 

No enquadramento ideológico da Guerra-fria, as décadas de 1960 e 1970 construíram 

teorias neo-nietzschianas e pós-metafísicas, de inevitável espírito anti-sistemático, que 

foram a base do pós-estruturalismo, tais como a dialéctica negativa de Theodor Adorno, 

a resistência aos discursos totalizadores por Michel Foucault, ou a indeterminação da 

verdade universal de Jacques Derrida. Fundamentava-se uma cultura pós-vanguardista 

onde a diferença entre a alta e a baixa cultura de desfaziam, em que vanguarda e kitsch 

(mito da retaguarda)533 perdiam anteriores posicionamentos hierárquicos, uma «cultura 

de mosaico» que vivia a impossibilidades das sínteses por receio do sentido de reclusão 

implicada na unificação. Numa estética sem ideais, ou sem magna para de dispersar 

numa mínima pluralizada, assistia-se a uma cultura da dispersão e do fragmento que 

significava também o fim dos sistemas unitários e definitivos534. No sentido da 

disseminação de Derrida, não havia mais sentido unívoco nem havia mais verdade 

                                                 
532 Da relação entre as vanguardas culturais e políticas Cf. Matei Calinescu, As 5 Faces da Modernidade. 

Modernismo, Vanguarda, Decadência, Kitsch, Pós-Modernismo, Lisboa: Vega, 1999. Sobre o sentido 
de exclusão das ideologias totalitárias Cf. Tzvetan Todorov, Memória do Mal – Tentação do Bem. Uma 

análise do século XX, Lisboa: Edições Asa. 
533 Cf. Clement Greenberg, “Vanguarda e Kitsch” (1939), in AA.VV., A Indústria da Cultura, Lisboa, 

Editora Merediano, 1971, p.196. 
534 Cf. Simón Marchán Fiz, La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del 
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universal, mas a indeterminação de vários sentidos, numa interpretação sem fins, um 

destrancamento ou arranque do sentido em cada golpe de leitura535. Se já não havia 

sistema unitário de representação, também já não havia estabilidade do representado. Se 

essas décadas manifestaram ainda uma marca vanguardista, esta já não se fazia tanto por 

ruptura ou antinomia com a história e a tradição. A antinomia, com o seu princípio de 

exclusão, tornara-se uma limitação para o desejo de heterogenia experimental. A 

indiferença pela mudança tornava-se marca de uma nova situação vanguardista, sem 

destino nem evolucionismo, que transferia o sentido da vontade de ruptura para o da 

experiência e da diferença. Numa novidade que perdia o efeito de choque, desfazia-se o 

sentido de oposição, que se substituía por um de disseminação e espalhamento. A 

década de 1960 construía uma vanguarda espalhada depois das vanguardas épicas e 

históricas
536, sem credulidades lineares e exclusivistas de progresso, numa espécie de 

letargia ideológica, mas animada pela pluralidade que aceitava a diferença e fazia dela o 

motor da descoberta e da revelação. A nova-figuração foi questão central deste 

processo, ao superar certas antinomias estruturais (abstracção/figuração, alta-

cultura/baixa-cultura ou ainda antigo/novo).  

 

Na expressão artística dos anos 60 encontra-se na exploração do fragmento e da 

colagem, manifestação do estilhaçamento do sistema tradicional de representação, e no 

seu constante desdobramento sem delimitação nem totalidade. No esforço de renovar a 

figuração (sobretudo de romper com a mera relação mimética) o fragmento escava 

espaços e tempos entre as coisas, desloca-as da sua determinação ontológica, como 

desvios de si para si ou para outro. Se cada enquadramento é sempre um fragmento do 

mundo, então o próprio quadro passava a inserir um mundo estilhaçado de vários 

enquadramentos, de sujeitos sem unidade e em dispersão ontológica.  

No caso de Paula Rego, as figuras da sua pintura dos anos 60 sofrem deslocamentos e 

acelerações que lhe compromete o sentido e a unidade. A figura desvia-se de si, numa 

associação automática dos seus próprios fragmentos, cuja torção ritma a figura, 

estendendo o seu limite e as possibilidades da sua identificação. A fragmentação 

deforma a figura, remontando-a no seu prolongamento de partes. No Teatro do Vazio de 

                                                                                                                                               
Estruturalismo, Madrid: Alianza Forma, 1987, p.244.  

535 Derrida utiliza as expressões francesas «déclenchement» e «coupure». Cf. Jacques Derrida, La 

dissémination, Paris: Éditions du Seuil, 1972, sobretudo pp.352-359, 361, 364-371.  
536 Em analogia ou no mesmo sentido em que John Rajchman falou de uma (nova) abstracção depois da 

abstracção, sobre a inspiração da noção de pli de Deleuze. Cf. John Rajchman, Op.cit., p.27. 
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Júlio Pomar o fragmento era o que ficava depois de um processo de rarefacção, não 

sendo o que resulta de um estilhaçamento, mas de um isolamento ou sobrevivência. 

Explorada como montagem, a própria colagem provoca uma multiplicidade ontológica. 

Tal como na montagem do cinema soviético dos anos de 1920, provoca novas 

associações aos signos, como que lhe amplificando as possibilidades polissémicas. Mas 

se no cinema a associação surge no tempo, e nessa presença e extensão temporal se 

tende a encerrar, nas artes plásticas a associação é uma presença que lhe resiste, 

permitindo a permutação do olhar sobre as diferentes associações. 

No espaço da nova-figuração, a colagem não surgiu tanto no sentido da génese cubista, 

que procurava recuperar o entendimento referencial do mundo estilhaçado nos pequenos 

signos do cubismo analítico, mas antes no sentido dadaísta e surrealista, não 

propriamente por provocação ou desvio, mas por ampliação e multiplicação de 

significados. 

 

Na produção de Paula Rego da década de 1960, a colagem seguiu-se à fragmentação, 

num novo processo de recuperação ou montagem figurativa em transformação ou em 

metamorfose ontológica. Em Sá Nogueira a colagem associava-se a uma montagem de 

signos, numa evocação associativa de memórias como sua salvaguarda. Em Nikias a 

colagem experimentou-se no preâmbulo das suas figuras de melancolia, contrariando a 

lógica da fragmentação que lhe está associada e não provocando quaisquer associações 

entre elementos, para se colocar antes no limite da segregação forma-fundo ao encontro 

de uma consciência sintética de superfícies. Cruz-Filipe interpenetrava diferentes 

iconografias em mútua opacidade, num jogo de subtracção da memória instauradora do 

mistério. Nas suas colagens efectuadas a partir da década de 1970, herdadas da 

solenidade de apagamento das suas ocultações, Fernando Azevedo explorava a adição 

semântica como constatação do sentido de cada coisa. Nas colagens da mesma década, 

Eduardo Nery explorou um choque de iconografias, entre diferentes escalas e valores 

semânticos, num paradoxo entre espaços e memórias. José de Guimarães fez da 

fragmentação e associação um modo de integração formal de dimensão ecuménica. 

Entre a captação e a citação, a memória e o lirismo, a pesquisa do fragmento e da 

colagem estiveram ainda presentes em Maria Velez, Rocha de Sousa, Maria José Aguiar 

ou, no campo da escultura, em João Cutileiro.  

 

A cor também teve relevante participação na pintura neo-figurativa portuguesa. No 
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confronto com as novas tintas de origem sintética, sobretudo os acrílicos, utilizadas ou 

não, mas estimulando a experiência e a reflexão através de novos paradigmas da sua 

concretização, a cor animava-se com novos brilhos, num sentido monocromático 

próximo da estética do poster ou do cartaz.  

Um mecanismo cromático que apareceu com pontual relevância na nova-figuração 

portuguesa foi a estética do hard edge que se transferia da Op para a Pop Art, portanto 

de uma dimensão óptica para o interior de outra figurativa e de maior carga semântica. 

A nova-figuração explorava-a estendendo cores vivas no domínio das superfícies, tendo 

sido sobretudo exploração, da figuração à abstracção, de Palolo, mas que também 

encontramos em interlúdio abstracto de Carlos Calvet e em versão ingénua e figurativa 

em Guilherme Parente.  

Outros exploraram um cromatismos não miméticos que afirmavam a autoconsciência da 

imagem significante, por vezes em peculiar estratégia. Para Joaquim Rodrigo, a cor 

resolveu-se por contabilidade cromática, num processo de subtracção assente na síntese 

das pigmentações que o levaria tanto à impureza dominante dos castanhos como a um 

monocromatismo por eles dominado. Nas figuras de melancolia, Nikias evitou a cor 

misturada, procurando a pigmentação a ilusão de uma pureza que, em rigor, nunca 

poderia ter como pigmento. «Evitando a recorrência a cores misturadas», procurava a 

«evidência» artificial do poster537. Na série em torno de Ingres, Júlio Pomar 

acompanhava o excesso de saturação do preenchimento monocromático de fundos, 

fazendo actuar a cor com sentido de nada e vácuo. O acréscimo de cor é uma subtracção 

sígnica, como se a pintura funcionasse na lógica da escultura em pedra ou madeira (em 

que esculpir não era modelar mas retirar), efectuada em superfície e expondo-a. O 

fragmento funciona por esvaziamento, sendo esse fragmento o que fica depois do 

retirado (ou do tapado) pela extensão da cor. Algo semelhante explorou Manuela Jorge, 

menos centrada no objecto e mais no espaço.  

 

 

«(…): o que murcha na era da reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura. (…).  

(Walter Benjamin, «A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica») 

 

Perdida a aura da obra de arte que o romantismo sublimara, a pop art trazia o simulacro 

                                                 
537 Nikias Skapinakis, in catálogo da exposição: Acta Médica Portuguesa. Revista de Ciências Médicas. 

Cinco Exposições individuais de Cargaleiro, Cruzeiro Seixas, Nikias, Pomar, Vespeira, Lisboa: 
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de uma nova aura, espécie de brilho sem ideal metafísico, mas assente numa existência 

física impessoal, no brilho polido da concepção industrial e serial. A pop art 

reinventava a aura da obra de arte, não como excepção e perfeição da produção 

individual, mas para lhe devolver a frieza sem acto manual da perfeição industrial e 

reprodutiva. Contudo, nesta aura sem subjectividade, sem profundidade histórica nem 

marca do sujeito, esvaziado do sonho romântico, intimidaram-se as citações da cultura 

industrial da nova-figuração portuguesa, resgatando-as numa dimensão onde o gesto 

individual ou a memória se apoderavam dessa frieza para as tentar inculcar de 

afectividades.  

A apreensão dos ícones da cultura de massas, que foi marca da pop art norte americana 

e inglesa teria da parte dos pintores portugueses outras incidências. Rodrigo recusava-

os, não aceitando o ícone friamente consumado para antes pesquisar a genealogia a 

comunicação diferida (memória) dos signos. Paula Rego fragmentou esses ícones 

(sobretudo da ordem da banda-desenhada), reintegrando-os numa amálgama de 

gestualidade e materialidade, que lhes retirava o brilho e perturbava animicamente. 

Bertholo interessou-se pela dimensão quotidiana dessa cultura para a arremessar como 

desenho pintado numa amálgama confusa esvaziada de funções e ideologias – espécie 

de queda de torre da Babel da cultura industrial. Costa Pinheiro subverteu o cartazismo 

nos seus Reis, numa desarticulação das partes, em efeitos rítmicos dos significantes que 

ironizava ao anular a eficácia de uma síntese comunicativa. Nikias explorou a frieza 

gráfica e cromática do brilho do cartazismo na série Para o Estudo da Melancolia em 

Portugal, mas retirou-lhe a imediatez de uma leitura eficaz, para lhes fornecer a lentidão 

de uma concepção pictórica e a profundidade de uma espera das figuras representadas. 

No seu Teatro do Vazio, Pomar extremou o domínio desse cromatismo, até às suas 

potencialidades elípticas sobre a figuração, da qual ficava apenas fragmentos dispersos, 

como se cores dominantes (e berrantes) do fundo devorassem as figuras. Na minha 

linha, como já sublinhámos, Manuela Jorge actuava sobre espaços de um quotidiano 

íntimo. Sá Nogueira descobria nos meios de reprodução de massas, uma imersão no 

quotidiano, onde a memória afectiva se devolvia com o tempo – quando a própria 

cultura industrial perdia o seu brilho e se tornava memória. Com proximidades, Maria 

Velez absorvia-a no lirismo do pictórico. Nery ou Rocha de Sousa absorviam tais 

iconografias para as virarem ao avesso, procurando criticar as suas estruturas de 

                                                                                                                                               
Fundação Calouste Gulbenkian, Janeiro 1980.  
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produção. Batarda e Henrique Manuel mais por via da caricatura, e Carlos Carreiro por 

via da banda-desenhada e ilustração, efectuaram choques de absurdo e curtos-circuito 

semânticos ao confrontarem a cultura erudita e o kitsch. No caso de Henrique Ruivo o 

que interessou foi o popular ingénuo e naïf, não como confronto mas como afectação 

poética da dimensão erudita da arte. 

 

 
 «Jouer avec les choses jusqu’à ce qu’elles forment une œuvre d’art» 

(Kurt Schwitters, «La Peinture Merz») 

 

Se numa primeira fase do processo neo-figurativo o objecto invadiu a imagem pictórica 

como figura, numa segunda esse objecto como realidade colocou-se ele próprio no 

interior da obra (na lógica da assemblage), perturbando a bidimensionalidade em função 

do relevo ou mesmo escultura, mas também anulando a sua origem referencial. Esta 

intromissão do real exterior no interior da esfera do artístico, na linha da assemblage 

dadaísta ou do ready-made duchampiano, não só procurava aproximar a arte com a 

vida, conseguindo manter a circunscrição dessa esfera própria, como cotejava o artístico 

com a opacidade do real. Seja do quotidiano civilizacional, seja do natural, seja do 

detrito de ambas, essa intromissão procurava surpreender essa esfera artística, 

confrontando o seu discurso teórico e institucional com a imediatez intransitiva e opaca 

desse excesso de presença do real. Refractária à teoria, essa presença por afirmação do 

significante, da sua materialidade ou mesmo indiferença (banalidade), fundia e 

explorava uma incompatibilidade ontológica e cesura entre ao discurso teórico e o real. 

Este «realismo extremo»538, escapava à aparência e mimesis do real como manifestação 

artística, colocando-se portanto fora dos sistemas de representação, para antes trazer o 

real à arte, assumindo a irredutibilidade, desconforto e confronto dessa presença, e já 

não o conforto da aparência. Contudo, constate-se que este confronto só seria possível 

após a circunscrição da própria esfera artística, e a assemblage e o ready-made, 

enquanto actos artísticos, só poderiam existir após o processo histórico dessa autonomia 

(sobretudo dos séculos XVIII e XIX). A consequência foi essa passagem, que marcou o 

século XX, de uma arte de predomínio da aparência (representação) para outra de 

domínio da presença (apresentação), que em Portugal foi uma história mais curta e 

repentina, tendo no tempo cultural da nova-figuração um dos momentos chaves da sua 

aceleração.  
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Na nova-figuração portuguesa o objecto figurado dominou a primeira metade dos anos 

de 1960, enquanto que o objecto como realidade recolhida dominou a segunda metade 

da mesma década com continuidades na década seguinte. A questão do objecto, 

resgatado no interior da obra plástica, colocava-se assim no interior dos próprios 

problemas da representação. Deste modo, superando a crise do elogio romântico da 

pintura, a objectualização perturbava a assumpção da pintura como representação dos 

objectos do mundo, para a assumir também como objecto em si, no interior do qual a 

figuração deixava de ser (apenas) representação mimética, para se tornar imagem em si. 

A pintura recolhia o objecto porque ela própria se podia assumir como objecto. 

Ao fazer coincidir o referente com o significante, ao mesmo tempo que se efectuava um 

desvio semiológico, provocava neste a possibilidade de significar outro referente. A 

recolecção objectual rejeitava a representação, perturbando a relação com o referente, 

elemento que suportara a dicotomia entre a abstracção e a figuração, que assim perdia 

sentido e eficácia cultural – além de perturbar o estatuto do objecto entre o artístico e o 

não artístico. Na linha do ready-made duchampiano, colocou-se o objecto artístico na 

fronteira da sua fronteira conceptual e de valor, provocando também uma certa crise de 

representação, tornando desnecessária ou esvaziada a necessidade da mimesis. A ligação 

aos referentes passara a efectuar-se por uma desfuncionalidade do objecto, que 

transportava a memória da sua função anterior, sublinhando a sua descontextualização 

e, desse modo, a sua presença significante. 

 

O objecto foi ainda um modo de as artes plásticas afirmarem a sua colocação e 

implicação no mundo, numa provocação ou sonho de utopias (caso dos Project-Art de 

Costa Pinheiro), e por isso relacionada com questões performativas que dominariam a 

década de 1970. No caso dos modelos reduzidos de René Bertholo era a pintura que se 

fazia objecto ou se objectualizava. Se Costa Pinheiro colocava os objectos no 

quotidiano como brinquedos à escala natural em utopia lúdica, René Bertholo resgatava 

situações de movimento e tempo banais de um quotidiano que se transforma em 

brinquedo. Em Bertholo os movimentos naturais do devir mundo (do dia e da noite, do 

movimento de nuvens, de ondas do mar com golfinhos, barcos ou solitárias) reduziam-

se à escala de brinquedo nos seus modelos reduzidos. 

                                                                                                                                               
538 Cf. Mario Perniola, El Arte y su Sombra, Madrid: Ediciones Cátedra, 2002, pp.19-26. 
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Uma das relações com o objecto, com relações com a cultura industrial, era a 

regeneração de objectos abandonados, de destroços sem estatuto nem propriedade, 

através da sua recolha e combinação (assemblage). Lourdes Castro recolheu objectos 

esquecidos, mas que transportavam uma memória que se utilizava como meio 

compositivo na assemblage. Gonçalo Duarte, numa produção escultórica misteriosa e 

tardiamente conhecida (em verdade, ela divulgou-se postumamente), recolhia objectos 

sem memória, de indigência absoluta, onde o reconhecimento de uma memória 

coincidia com a sua desaparição, pelo que a composição funcionava como uma trabalho 

de arqueólogo, recuperando a memória ao mesmo tempo que, como artista plástico, 

reciclava o objecto pobre e abandonado fornecendo-lhe uma aura artística. Júlio Pomar 

efectuou essa recuperação de destroços segundo interesses formais. A recolha era 

efectuada segundo solicitações formais e suas combinações, explorando o poder de 

metamorfose. Os objectos recuperam-se ao conseguirem tornar-se noutras formas: e 

podiam mesmo sugerir serem máscaras-rostos ou D. Quixotes.  

Diferente foi a anti-assemblage de António Areal, que prepara o suporte de recepção, a 

caixa-moldura como continente, mas para a ir esvaziando de conteúdo. Só ficava a 

espera do voyeur, num acto de percepção expectante perante o próprio nada. Vazias 

eram as caixas e latas de Emília Nadal, que explorava o slogan publicitário para o tornar 

epígrafe crítica.  

 

 

«Les “primitifs” ont-ils jamais existé ?» 

(Jean-Pierre Barou, L’œil Pense) 

 

O primitivismo foi referência para alguns artistas da nova-figuração dos anos 1960. Se o 

primitivismo teve marcação na arte portuguesa do «primeiro modernismo», ele foi 

momentâneo e parcial, apenas evidente na obra de Souza-Cardoso na sua série de 

máscaras, e por via europeísta539, em consonância com o mítico primitivismo que 

marcou as primeiras vanguardas, sobretudo dos focos franceses (Picasso, Fauves, 

Brancusi, Modigliani) e nos grupos expressionistas alemães (Die Brücke e Der Blaue 

                                                 
539 Cf. Fernando Rosa Dias, Ecos Expressionistas na Pintura Portuguesa (1910-1940), (2 volumes), 

Dissertação de Mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Novembro 1997, 50-51, 57-63. Para panorâmica sintética para o olhar da «arte» indígena 
africana por parte da cultura portuguesa, cf. Carlos António Alves Miranda, O Índice certo: 

perspectivas sociais em torno da obra de Joaquim Rodrigo, Universidade do Minho: Instituto de 
Ciências Sociais, Tese de Mestrado em Antropologia, 2005, pp.266-271 (ou, para a questão angolana, 
sobretudo em relação com Joaquim Rodrigo, Ibidem, pp.271-276).  



 942

Reiter). Em Portugal o primitivismo só fez sentido em projectos dos anos sessenta, na 

altura em que se iniciava a guerra colonial portuguesa que, paradoxalmente trazia ao 

continente um olhar mais atento às culturas existentes nas ditas Colónias ou, depois, 

Províncias Ultramarinas, resultado da contradição entre um mítico colonialismo e uma 

frágil ciência antropológica e etnográfica. 

 

Joaquim Rodrigo foi um dos principais a transportar produções de culturas ditas 

primitivas para o interior do seu projecto de pintura. Primeiro com a pintura mural e da 

areia da Lunda angolana, que conhecia através do trabalho de José Redinha, depois com 

a arte dos aborígenes da Austrália, que conhecia pela obra de Karel Kupka, que era 

referência mais externa e distante da cultura portuguesa, mas por isso mais inspiradora 

de uma concepção universal e cosmológica do que apenas formal; e, por isso, 

implicando toda uma reformulação do seu projecto, fornecendo-lhe coordenadas para 

um pintar universal. Rodrigo captava estas referências primitivas não propriamente 

através de objectos ou artefactos que lhe poderiam fornecer inspirações de carácter mais 

formal, mas através de uma apropriação científica de carácter antropológico que lhe 

facilitara a dimensão conceptual com que estruturalmente as resgatou. Não com um 

confronto com formas perceptivamente adequadas, mas por concepções que implicavam 

uma reflexão sobre a sua própria obra como sistema: não a forma certa, mas o pintar 

certo, mudando as incidências das universalidades: do objecto (obra) para o sistema de 

produção do objecto. E nesta passagem se entendia a deslocação dos interesses de 

Joaquim Rodrigo da sua fase abstracta para a sua neo-figuração, tal como as 

continuidades entre ambas – da insuficiência da ordem certa do quadro se passaria para 

a ordem de um fazer da pintura. Por isso, toda a pintura certa se definia por um pintar 

certo. 

Daí que esta apreensão do primitivismo por parte de Rodrigo não se efectuasse com 

viagens de curiosidade etnográfica, nunca tendo viajado para as antigas colónias (apenas 

algumas das suas pinturas em exposições colectivas), só tendo conhecido José Redinha 

muito mais tarde, mas através de livros de carácter científico. As suas viagens eram nas 

culturas ocidentais, mais num confronto com a moderna pintura ocidental, que também 

interviria nessa síntese efectuada como modo de universalização do acto de pintar.  

José de Guimarães expunha no Museu de Angola em 1968, devido a contactos com 

directores de museus e antropólogos de Luanda através do pintor e escultor Luís Jardim 

que prefaciava o catálogo. Em 1970 assistia a vários rituais de iniciação no interior de 
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Angola, que o levava a reformular o seu trabalho num esforço de integração da cultura 

indígena na sua de tradição ocidental. Em 1973 efectuava a sua primeira exposição 

individual em Portugal (na Galeria Dinastia), com trabalhos efectuados em África num 

esforço de articulação cultural. No catálogo prefaciado pelo antropólogo Mesquitela 

Lima (1929-2007) apontava-se essa intenção de uma simbiose que José de Guimarães 

procurava efectuar entre a cultura visual africana e europeia. Enquanto a síntese de 

Rodrigo era conceptual, resolvida na concepção de um sistema de pintar, a de José de 

Guimarães era formal e sincreticamente apreendida, resolvida em cada figura criada. 

Ou, se quisermos, o que num estava no sistema de um pintar certo, no outro estava em 

cada figura ou morfema de uma pintura certa.  

Menos atenção existiu sobre a produção nas ditas Colónias, embora o caso 

moçambicano despoletasse a aparição de vários nomes com sucesso que efectuavam 

uma figuração entre as tradições indígenas e a ocidental. Alguns tiveram apresentações 

e algum relevo no espaço continental, com exposições e reacções críticas favoráveis em 

finais da década de 1960, casos de Bertina Lopes (n.1926), Roberto Chichorro (n.1941), 

Inácio Matsinhe (n.1945) ou, sobretudo, Malangatana (n.1936). A sua estilização 

figurativa, entre uma dimensão primitivista de tendência totémica e uma surrealista ou 

por vezes expressionista, efectuava uma síntese pouco orientada no sentido de uma neo-

figuração tal como temos abordado. 

 

«E os pintores e os críticos, (…), parecem encarnar na sociedade 

portuguesa, o conhecido mito de Sísifo» 

(Rui Mário Gonçalves, Vontade de Mudança) 

 

«Os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um 

rochedo até ao cume de uma montanha, de onde a pedra caía de novo, em 

consequência do seu peso. Tinham pensado, com alguma razão, que não 

há castigo mais terrível do que o trabalho inútil» 

(Albert Camus, O Mito de Sísifo) 

 

«O mais grave problema da pintura portuguesa é o do eterno recomeço» 

(José-Augusto França, «A Lei do Eterno Recomeço», 1958)  

 

José-Augusto França que, nos finais dos anos de 1950 invocara a ruptura necessária de 

uma 4ª geração que ele próprio definira em esforço historiográfico, ruptura essa que ia 

ao encontro de uma vanguarda devida e internacionalmente referenciada, que superasse 
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a fatalidade de uma «Lei do Eterno Recomeço», pouco mais de uma década depois 

(1970) verificava, também como crítico de arte, que essa durée se tinha criado «com 

consistência, relação, continuidade»540, num outro tempo cultural inventado. Essa tinha 

sido a herança da década de 1960 relativamente (e com dívida) para os anos de 1950. 

Com outro prolongamento e consistência, os anos de 1970 podiam herdar essa 

continuidade dos anos 60, numa durée em crescendo, atravessando gerações 

intermédias, quebrando hiatos e até provocando uma maior dificuldade na (sempre tão 

difícil e artificial, tal como útil) divisão geracional. E com esta constituição cultural, 

numa gradação e continuidade de influências, perturbava-se a demarcação geracional do 

próprio José-Augusto França, com certo sentido de operatividade histórica até aos finais 

de 1950, mas logo dificultada a partir da então situada 3ª geração, já com a difícil 

demarcação de uma 4ª, diluída no cruzamento, e depois na continuidade, sem hiatos 

nem confrontos – e por perda de um referente anacrónico de teor naturalista que esses 

anos de 1960 minorizaram e retiraram da ribalta cultural.  

A força da década de 1960 foi também o contraste com a década anterior, da qual foi 

beneficiado corolário, fazendo acontecer o que se desejava, mas que não podia ainda 

acontecer nesses «anos do silêncio»541. Neste sentido, os anos de 1960 não foram 

recordação dos anos de 1950, mas seu resultado e superação, dando consistência a uma 

modernidade artística, a uma consciência cosmopolita e a um mercado de arte que a 

década anterior apenas podia desejar. O aparecimento de galerias de arte na década de 

1960, que foram criando e aproveitando um comércio de arte, facilitou a continuidade 

da produção dos artistas e essa durée cultural542. E, curiosamente, seria quando se 

criavam as raízes desse mercado que surgia a efemeridade das manifestações 

performativas e a anti-objectual das conceptuais543, ambas surgidas no desenvolvimento 

da abertura experimental da nova-figuração e da sua vontade de ligação ao mundo – 

embora estas manifestações se acentuassem com o colapso do mercado em 1974. 

                                                 
540 José-Augusto França. “Folhetim Artístico. A propósito de «avant-garde», ora essa…”, in Diário de 

Lisboa, 19 Março 1970 (reed. in Quinhentos Folhetins. Volume 1, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, 1984, p.18). 

541 Rui Mário Gonçalves, “A década do silêncio, 1951-1960”, in catálogo da exposição: Arte Portuguesa 

nos Anos 50, Beja: Biblioteca Nacional de Beja, Outubro-Novembro 1992; Lisboa: SNBA, Janeiro-
Fevereiro 1993. 

542 Raquel Henriques da Silva, catálogo da exposição: Colecção José-Augusto França, Lisboa: Museu do 
Chiado, 20 Março a 29 Junho 1997, p.17. Sobre o comércio da arte na época, ver nossa síntese em 
anexo no segundo volume com o título: «Galeria e Mercado de Arte».   

543 «E é importante reparar que, precisamente quando se esboçou pela primeira vez este mercado, 
surgiram as manifestações vanguardistas que lhe eram mais fugidias: conceptualismo, minimalismo, 
ambientes, “happenings”…». Rui Mário Gonçalves, catálogo da exposição: 70-80. Arte Portuguesa, 
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Verificou-se uma transição para a década de 1970, numa herança sustentada para as 

duas últimas décadas do século XX, onde o comércio da arte e o mecenato institucional 

se retomavam, estendiam e intensificavam. 

Outro papel da década de 1960 na história das artes plásticas portuguesas foi o 

atenuamento das tensões entre centro e periferia, que a cultura portuguesa dos séculos 

XIX e XX viveram, em que se posicionou e reflectiu, nesse jogo entre ir para o centro 

(exemplos das emigrações em Paris de René Bertholo, Lourdes Castro, Jorge Martins, 

Gonçalo Duarte; para Londres, casos de João Cutileiro ou Paula Rego; para Munique, 

caso de Costa Pinheiro; ou de Itália, caso de Henrique Ruivo), ou trazer o centro para a 

periferia (exemplos de Joaquim Rodrigo, Nikias Skapinakis, António Areal ou Álvaro 

Lapa). Toda a construção da modernidade cultural portuguesa do século XX vivera 

estrangulada entre este duplo movimento, no qual não se sabia decidir, para, várias 

vezes, se constituir numa espécie de não pertença ou terra de ninguém cultural. Se 

demasiado no centro, ficava esse sentido de uma perda de identidade própria, numa 

importação de valores que implicava esse estatuto deslocado de emigrado. Se 

demasiado na periferia, era o sentido de se estar a perder a evolução, de se estar em 

desacerto com a modernidade – afinal os dois pólos que no primeiro modernismo dão 

sentido à diferença entre Amadeo de Souza-Cardoso e Almada Negreiros (ou, na 

literatura, entre Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa) e que ainda nos finais dos 

anos de 1950 servia de debate, como vimos, entre as orientações teóricas de José-

Augusto França ou de Nikias Skapinakis. Na relação entre ambas as posições residia o 

mesmo complexo da distância, mas uma distância dialéctica em que a produção cultural 

portuguesa se procurava posicionar. Os anos de 1960 marcaram uma dimensão 

cosmopolita mais alargada, declarada sobretudo entre os membros do Grupo KWY, 

diluindo este complexo e confundindo esta diluição com a afirmação de uma 

globalização cultural que evoluiria até à entrada no século seguinte. A nova-figuração 

nas artes plásticas portuguesas faria parte de um esforço de acerto com as vanguardas 

internacionais (com maior significado em contraste com as décadas imediatamente 

anteriores), num registo cosmopolita no seio do qual a própria questão das vanguardas 

entrara em crise. Tal como se atenuavam e problematizavam as separações entre alta e 

baixa cultura, também se diluíam as anteriores hierarquias entre centro e periferia.  

Em tempo de sobrevivência agónica do neo-realismo e da sua reavaliação estético-

                                                                                                                                               
Brasília; São Paulo; Rio de Janeiro, 1987, p.12. 
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cultural, do maior sucesso do surrealismo, também em busca de situações menos 

ortodoxas, e da emergência de uma abstracção, a querer afirmar-se sem uma genealogia 

que a sustente, a nova-figuração surgia à entrada dos anos de 1960 como numa síntese 

adequada às contradições da década anterior, canalizando as melhores perspectivas das 

antecedentes situações culturais, ao mesmo tempo que as actualizava e lhes rompia 

oposições e antinomias. Assumindo a possibilidade da iconografia, do automatismo e do 

onírico, tal como de uma consciência do significante, lançava estas numa articulação, 

onde essas memórias culturais sobreviviam e actualizavam-se numa reinvenção que era 

também um reencontro de estéticas e gerações. A concepção colectiva do Mural do 10 

de Junho de 1974
544 não é por isso uma continuidade do cadavre-exquis, técnica e 

atitude específica do imaginário surrealista, nem sequer um mero encontro ideológico 

que tinha marcado o neo-realismo mas, com maior propriedade, um resultado dessa 

encruzilhada ecléctica que os anos 60 criaram e possibilitaram: a aceitação da diferença 

e a recusa da exclusividade.  

Relativamente ao neo-realismo, a nova-figuração resguardava o conteúdo sem prejuízo 

da forma, ao mesmo tempo que, sem relação mimética da figura com o referente, 

permitia uma maior dimensão crítica sem ficar cúmplice de dívidas ideológicas. Do 

surrealismo herdava uma dimensão fantástica e simbólica que se podia confrontar com 

referências exteriores numa dimensão mítica como outra carga social e, neste sentido, o 

fantástico podia actuar como potência denunciadora do mito num espectro social, 

estabelecendo relações com as heranças neo-realistas – para nós, numa espécie de 

ligação à maneira da Escola de Frankfurt no campo das ideias (sobretudo Herbert 

Marcuse545), entre uma orientação social e marxista com uma individual e psicanalítica. 

A nova-figuração mantinha também a herança do automatismo psíquico surrealista, 

como gesto de rebeldia e meio da resistência individual, podendo adquirir potencial 

crítico perante uma necessidade de consciência social. Foi nestes contextos que várias 

tendências neo-figurativas receberam situações iconográficas da cultura industrial, de 

produção disseminadora, anónima e colectiva, que faziam parte dominante da pop art 

internacional, mas que tendiam a integrar de um outro modo – num contexto crítico que, 

sendo mais activo e denunciado, requeria uma dimensão individual e menos anónima. 

 

                                                 
544 Sobre este mural Cf. Ernesto de Sousa; “O mural de 10 de Junho ou a passagem ao acto”, in Colóquio 

Artes, Lisboa, FCG, nº19, Outubro, pp.44-47. 
545 Cf. Herbert Marcuse, A Dimensão Estética, Lisboa: Edições 70, 1986. 
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