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Resumo 

 

Acredito que a Pintura acontece exactamente naquele espaço físico entre o 

observador e a imagem suspensa numa parede. A figura do observador é algo que está 

inerente à Pintura, mas para alguns artistas e mesmo algumas épocas históricas, essa 

figura ganha um carácter central na obra sendo mesmo o ponto ou o pretexto principal 

do qual toda a obra se constrói. Através da obra de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, 

Caspar David Friedrich, Édouard Manet, Thomas Struth e Michaël Borremans podemos 

explorar uma relação muito concreta entre as figuras representadas nas suas obras e o 

observador que as contempla. A presença de uma figura humana na composição de uma 

pintura tem sempre um impacto muito grande no espectador e estes artistas exploraram 

este impacto de uma forma muito subtil. Esta relação interessa-me muito e procuro 

explorá-la no meu projeto pessoal. Concretamente quando a figura na pintura é 

representada num estado de absorção, e podemos ver isso na obra destes cinco artistas, é 

dada uma sugestão ao espectador do que acontece na pintura sem deixar de manter um 

certo mistério e interrogação sobre a imagem. É no visível que vemos do mais invisível. 

 

Palavras-chave: olhar, absorção, figura, reação, posição 

 



Abstract 

 

I believe that Art happens in the exact physical space between a viewer and an 

image hanging on a wall. The viewer or beholder is something inherent to paintings but, 

for some artists and even for some periods of art history, the viewer gains a crucial 

place becoming the main point or initial reason for the conception of the work of art. 

Through the work of artists like Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Caspar David Friedrich, 

Édouard Manet, Thomas Struth, and Michaël Borremans, we can study a very specific 

relationship between the figures represented in the paintings and the possible beholder 

that sees them. The presence of a human figure in the composition of a painting always 

has a strong impact on the beholder and these artists explore that impact in a very subtle 

way. This relationship set between these two elements - the figure in the painting and 

the beholder – is of great interest to me and I develop it in own artwork. Particularly 

speaking, when the figure in the painting is represented in an absorbed posture, and we 

can see that in the work of these five artists, there is a slight suggestion of what is 

happening in the painting but without giving it away completely leaving mystery to a 

certain degree. It is in the visible that we see the most invisible. 

 

Key words: view, absorption, figure, reaction, place. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não resistimos a deixar de olhar. Mesmo que seja para o chão quando vamos na 

rua, estamos sempre à procura de encontrar alguma coisa. É o sentido mais forte e 

complexo do ser humano e o papel de observador, seja em que escala de consciência 

for, é um que estamos sempre a desempenhar.  

Começo por falar do título desta dissertação com algumas questões que levaram 

à escolha do tema. Esta relação estreita entre o observador e uma figura humana 

representada na pintura é uma fonte de curiosidades. O que é que se procura numa 

figura dentro de uma composição, porque é que nos é tão curioso avaliá-la e ver como é 

que ela está e não está? Como é que o artista a escolheu desta forma e outro, de outra? 

Por que é que conseguimos ver caras em tudo, e estamos sempre a tentar dar uma forma 

identificável ao que não percebemos? E dito isto, acrescento: por que é que uma vez 

identificadas as formas, estamos sempre a tentar encontrar um sentido, uma sequência, 

uma história? Queremos saber mais, e mais, e mais... 

A minha “sede” nesta dissertação terá que se limitar a cinco pintores que me são 

queridos. São cinco de muitos que “brincam” com esta nossa ansiedade de querer ver 

mais do que temos perante os olhos. São eles: Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Caspar 

David Friedrich, Édouard Manet, Thomas Struth e Michaël Borremans. 

Considero esta dissertação uma coletânea de tudo o que tenho estudado até agora 

apresentado de uma forma mais objetiva, sólida e organizada. Resultado da minha 

investigação mas também, a posterior ajuda e crítica que recebi ao longo destes dois 

graus de faculdade. O desafio inicial foi de facto encontrar material concreto em relação 

ao tema do observador. Queria ter encontrado o livro ideal que fosse intitulado “O 

Observador e a Pintura: todos os aspetos implícitos a saber nesta relação” mas não o 

encontrei. E cheguei à conclusão que a procura deste livro ideal possibilitou-me a 

passagem por tantos outros que foram uma grande ajuda e que permitiram que pudesse 

abordar o assunto de forma mais profunda começando um pouco mais atrás, na perceção 

visual e o objeto artístico.  

A nível de investigação, apercebi-me desde do princípio de que qualquer texto 

que tenha consultado acerca da descrição de um quadro ou mesmo da análise geral da 

obra dos pintores é sempre uma interpretação concreta de um determinado observador – 
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neste caso o autor. Mesmo que em certos casos, os autores citassem outros, essa citação 

é em si, outra experiência de outro observador igual – no sentido de ser experiência – à 

do autor que o cita. Sendo a perceção visual algo muito complexo, impossível de se 

circunscrever, quanto mais experiências pessoais de observadores temos, mais podemos 

ver de um determinado objeto. É por isso que quanto mais uma pintura é interpretada, 

mais ela enriquece porque cada interpretação é uma ínfima parte do que a pintura pode 

ser. Mas antes de falar concretamente das obras dos artistas, debruço-me, num primeiro 

capítulo, sobre esta relação observador-pintura e também a de pintor-pintura-

observador. Como diz James Rubin no seu livro Manet, a condição de toda a arte – e 

qualquer forma permanente de comunicação – é que é criada para ser vista ou ouvida 

pelo outro; e que o observador atribui diferentes significados ao objeto do seu olhar 

baseando-se: na sua compreensão do artista e o seu tempo; ou atráves de modos de 

visualização diferentes – actuais do tempo do próprio observador; ou em ambos.1 A arte 

implica duas partes: o que a cria e o que a recebe, o artista e o observador, 

respetivamente. É preciso também ter em conta que o artista em si é o observador-real e 

que criação do objeto artístico nasce fruto da necessidade de registar uma observação 

por parte de quem o cria. 

Este triângulo pintor-pintura-observador será fundamental para todo o estudo 

desenvolvido neste trabalho. À exceção de Manet, – que a outros níveis me tem 

acompanhado – a obra de todos estes pintores já foi tema de trabalhos teóricos ao longo 

da minha licenciatura. O que os une é que procuram todos desafiar o observador. Não 

há uma obra aqui apresentada que seja inocente nesse aspeto ou que esteja desligada de 

uma previsão especulativa, por parte do pintor, do que ela será para o observador. E 

para poder falar deste desafio que os artistas lançam aos seus observadores no momento 

de confronto com as suas pinturas, irei, em cada caso, tratar um conjunto de obras por 

mim selecionadas. 

A melhor maneira de falar da Pintura é com exemplos visuais da própria pintura. 

A única forma de dar a ver é mostrar. Não faço análises extensivas de quadros mas sim 

abordagens à luz de como esses quadros se refletem concretamente no observador e que 

implicações houve por parte do pintor para que determinado reflexo ou reação se desse 

no potencial observador. 

                                                            
1 RUBIN, James H.: Manet. Paris: Flammarion, 2010. Pág. 8 
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Por fim, apresento um capítulo em torno das questões que levam ao meu projeto 

artístico pessoal, de como estes artistas o influenciam em parte e o que procuro entregar 

ao Observador. Não existe um leitura fechada e pré-estabelecida para o observador mas 

justamente a consciência de que a experiência de olhar para um objeto artístico, a todos 

os níveis seja na qualidade de pintor ou observador, é sempre uma experiência pessoal, 

única, irrepetível e imprevisível; é uma experiência que se metamorfosea com o sujeito 

que a alberga; e o confronto com uma pintura é sempre uma experiência nova. Faço 

presente também o facto de que o criamos cessa de ser unicamente nosso a partir do 

momento em que o damos a ver ao outro, deixando de ser nosso para ser do outro e por 

isso, não podemos controlar a sua interpretação no outro. A Arte é por isso uma 

expressão que nasce de uns para se depositar no entendimento de outros conforme a 

disposição para a receber. 

É também o capítulo mais complexo. Como trancar ideias e intenções num 

conjunto de frases se elas se encontram em constante transformação? A única forma de 

o fazer, para mim e para o meu trabalho artístico, é afirmar que o escrevo aqui é relativo 

a uma ideia base que une o meu trabalho desde que me comecei a interessar por este 

carácter contemplativo da Pintura. 
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I 

1.1 O Observador e a Pintura Realista 

 

Acredito que a Pintura acontece exatamente naquele espaço físico entre o 

observador e a imagem suspensa na parede. É neste processo de transmissão e receção, 

com a consequente reação, que se dá um confronto momentâneo entre estes dois 

elementos. Este espaço, esta troca, é algo que me tem vindo a intrigar desde que estudo 

Pintura. O que me interessou mais nesta intriga é ter descoberto que o pintor por detrás 

da imagem controla o que este espaço vai ser e tem intenções muito específicas não para 

a imagem produzida em si, mas para este espaço que inevitavelmente e 

incondicionalmente se dá precisamente porque foi previsto por ele.  

Baseio-me concretamente na pintura realista. Realista no sentido de ser 

figurativa, representativa, naturalista. É uma forma de descrever um determinado tipo de 

representação – porque hoje em dia é muito difícil definir estilos e movimentos - com 

que trabalho no meu projeto pessoal e é o tipo de Pintura que continua até hoje a ser a 

que mais me atrai.  

Esta pintura tem um impacto muito imediato no espectador. E é justamente neste 

imediatismo que se consegue maior subtileza numa pintura, torna-se um véu para um 

plano mais subjetivo que se revela ao espectador aos poucos. Apesar das críticas a que o 

realismo está sempre submetido dado que é um estilo que de alguma forma se torna 

muito acessível às massas – ainda que num plano mais superficial – continua, nos dias 

de hoje, a ter grande importância. E por isso, é um dos estilos mais complicados de 

tratar justamente por causa de toda a tradição da representação e praticamente todo o 

fenómeno da imagem e da visita da ideia ao sensível como diz Hegel, da materialização 

das ideias. No fundo canaliza-se tudo para a questão da visão e dos modos de ver – 

temas muito vastos para esta dissertação, o que não me permite desenvolvê-los de uma 

forma assertiva mas que ficam aqui a pairar e que acabam por ser a raiz de onde surge 

estas questões mais específicas que levanto aqui.  

A pintura sempre foi dirigida ao observador. Aliás observador merece um O 

maiúsculo tal como o P em Pintura. Isto está presente desde do primeiro momento em 

que o agente decide marcar uma superfície. É para que os outros a vejam e tem sido 
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assim desde da mais remota representação. Para além desta constatação há ainda a de 

que o espectador é sempre afetado pela imagem. A Pintura concretamente está sempre 

num limbo de ser importante e a ser algo secundário à experiência humana. Ora ela não 

passa de uma representação, ora é o primeiro alvo a atacar por exemplo na conquista de 

um país. Quantas imagens foram destruídas nas invasões e nas guerras… e pergunto 

porquê? Se não passa de uma representação e não o objeto ou figura em si? 

Voltando ao tema do agente e a superfície. Diz Richard Wollheim que no 

contexto artístico, a intenção do pintor que motiva essa ação inclui desejos, crenças, 

emoções e compromissos que influenciam de forma geral a maneira de ser desse agente. 

Mas é importante perceber que nenhum desses fatores podia condicionar a pintura a 

uma determinada forma se não fosse por um outro factor que o pintor tem sempre 

presente: o de como a pintura vai ser interpretada. E o pintor tem que acreditar que, 

quando uma intenção específica se cumpre na sua pintura então um observador 

suficientemente sensível e informado irá ter experiências diante do quadro que vão ao 

encontro a sua intenção. Wollheim conta que ao ver uma obra pela primeira vez, 

desenvolveu uma forma de olhar que reclamava muito tempo mas que era 

profundamente gratificante. Percebeu que muitas vezes era necessário uma primeira 

hora diante de uma pintura para que as conclusões, motivos e referências equívocas se 

acalmassem e depois o mesmo tempo ou mais para que a pintura finalmente se 

começasse a revelar e se pudesse chegar mais perto da intenção do pintor.2 

É justamente neste ruido inicial de equívocos no processo de observação que os 

artistas que escolhi intervêm. Quando vemos uma obra pela primeira vez, já vamos com 

moldes de interpretação preparados para aplicar a essa pintura. Isto resulta da nossa 

experiência como observadores e o que vamos à espera de encontrar na Pintura. 

Começamos com um olhar mais geral tentando agarrar a imagem no seu todo o mais 

rápido possível e só depois é que nos detemos, com um olhar mais cuidado, em cada 

elemento individualmente. De facto tenho sempre dito que a pintura reclama o nosso 

tempo e é preciso olhar para ela durante muito tempo e várias vezes para que possamos 

limpar o olhar de forma a dar espaço a que a pintura se revele. Diz Richard Wollheim 

“que há certas pinturas que têm um conteúdo representacional que transborda o que 

representam. Há algo que não se vê na pintura e por isso a pintura não representa esse 

algo. Mas ao mesmo tempo essa parte que não se vê na pintura é-nos dado através do 

                                                            
2 WOLLHEIM, Richard: Painting as an Art; London: Thames and Hudson, 1987. Pág. 8 
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que está representado na pintura portanto, ela faz parte do conteúdo representacional da 

pintura”.3 E reforça Michael Baxandall dizendo que muitas vezes queremos explicar 

conclusões que são de certa forma periféricas à pintura em si como objeto físico (que 

não fundo não é como a vamos considerar) estando muitas dessas conclusões sempre 

um pouco à margem da própria pintura.4 É esta parte que se revela aos poucos na 

relação pintura-observador. Michael Borremans, por exemplo, afirma justamente que 

gosta de brincar com estas expectativas do observador. Que o leva a conseguir deduzir 

algo e no último elemento que completaria a sua interpretação da pintura introduz a 

estranheza que o confunde e deixa essa interpretação aberta. Mas depois desenvolverei 

este aspeto no capítulo dedicado a este pintor. O que acontece muitas vezes também é 

que o observador é levado a tirar determinadas conclusões segundo os moldes da época 

em que a obra surge. Estamos sempre tentados à comparação na leitura de uma pintura. 

Há ainda outro aspeto a ter em conta: o contexto da obra também condiciona a sua 

leitura. Variando o contexto variam as interpretações, o que a tornam cada vez mais 

autónoma (por vezes até do próprio autor), mas rica e completa. Poder-se-á dizer, por 

isto mesmo, que a própria pintura se liberta a partir do momento em que o artista 

termina a sua execução e ela é vista por outrem? Não será que essa imagem passa a ser 

de cada um que tem a experiência de estar diante dela? Estas questões não se esgotam 

aqui nestas páginas mas é algo que estará sempre sob observação e que faz parte da 

própria pulsação do corpo sempre mutável que é a experiência pictórica na Pintura. 

No caso dos três primeiros pintores de que falarei há sempre uma parte da obra 

que os faz sair do seu contexto histórico e por isso tendo este aspeto em conta, temos 

que observar a sua obra de forma singular sem filtros tendo o contexto histórico 

presente mas não como justificação da obra. Michael Baxandall diz que temos três 

modos de pensar e falar de uma pintura: o primeiro é falar diretamente do efeito que ela 

transmite; o segundo, fazer comparações com casos que têm um efeito semelhante; e 

terceiro, tirar conclusões sobre o processo que leva a que a pintura tenha este efeito. 5 E 

por isso Gombrich diz que não existe o olho inocente pois o observador atribui uma 

determinada significação a uma pintura pelo que sabe dela ou em geral. Tem uma 

postura específica quando observa uma pintura. 

                                                            
3 Idem. Pág. 101 Tradução própria. 
4 BAXANDALL, Michael. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures; New Haven 
and London: Yale University Press, 1985. Pág. 5 
5 Idem. Pág. 6 
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O que chega ao observador na Pintura realista é de facto, a invenção pictórica. E 

uma pintura é mais do que um objeto justamente por ter este plano meta visual que a 

transcende. O que atrai o observador é o irrepresentável que o realismo transmite. É este 

plano de trás do véu de que falei. O que cada gesto, objeto ou figura evoca traduz este 

lado subjetivo das pinturas que estabelece uma ligação com o espectador e que faz com 

que o espectador queira ver mais na pintura para além das formas limitadas 

representadas numa tela. Queremos sempre pôr nos do lado da figura representada para 

ver a imagem de outra perspetiva ou para ver mais do que nos é dado a ver no lugar de 

observador. Um bom exemplo desta vontade do observador de ter acesso a mais do que 

a superfície da pintura está presente na obra de Peter Greenaway nas suas «Visions»6: 

instalações onde a partir de uma pintura como a última ceia de Leonardo da Vinci, 

transporta-nos a uma certa tridimensionalidade dentro da pintura através de 

determinados efeitos como a mudança de iluminação no quadro. Isto faz com que outras 

partes da composição sejam destacadas e exploradas e de certa forma o observador tem 

acesso a mais do que se vê na pintura original, em termos de espaço. [anexo 1] 

 

Com o recurso a vários autores, aprofundei a questão da construção pictórica no 

sentido em que se parte do pintor e as suas intenções; o que está implícito ao pintar; e 

como é que estas implicações depois se refletem na obra produzida e consequentemente 

no potencial espectador. O pintor é quem constrói a imagem. Por isso, para 

compreendermos a imagem é preciso – tanto quanto nos é acessível - ir à origem dela. O 

pintor tem acesso a todas estas perspetivas, tem a liberdade de mudar de lugar: ora 

tomando o do observador, ora tomando o da figura dentro da composição a olhar para o 

espectador; ou situa-se fora desta interação a observar o efeito que um tem no outro. O 

pintor sabe o que esta do outro lado daquela porta ao fundo que vemos entreaberta numa 

composição e que adoraríamos entrar na pintura só para poder passar por ela. Para mim 

como observadora das minhas próprias pinturas é extremamente gratificante poder estar 

também no lugar de pintora tendo acesso à origem das imagens, sabendo as razões de 

escolha e implicações que justificam as obras. Wollheim diz que o artista pinta com a 

intenção de criar uma experiência para além de um determinado conteúdo ou sentido 

visual na sua obra. Diz também que não basta que o espectador tenha uma experiência 

                                                            
6 Ex: Leonardo’s Last Supper: A Vision by Peter Greenaway, Instalação. 
         The Wedding at Cana by Paolo Veronese. A Vision by Peter Greenaway, Instalação 
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mas que esta vá ao encontro das intenções do artista e o que o motivam a pintar. No 

entanto não significa que a obra seja totalmente pré-concebida.7 Wollheim explora 

muito bem esta interação mas considero que nunca será possível que a intenção vá 

diretamente ao encontro da experiência do espectador. O pintor poderá definir o molde 

ou o território da experiência sensível mas dentro desse território, desses limites, o 

espectador tem inúmeras possibilidades de interpretação. Cada experiência é única 

porque a pintura vai ao encontro do estado em que se encontra o observador, torna-se 

uma experiência pessoal pela particularidade do espelho em que a pintura se reflete e 

não pela mutabilidade supernatural da pintura. E por isso, partindo de um determinado 

leque de contextos e possíveis reações que o artista deposita na pintura, esta por sua vez 

reflete-se de infinitas maneiras pela falta da constância no que irá ser o recetor ou então 

pela variável do sujeito a que a pintura se dirige. O observador nunca é o mesmo e por 

isso atribui à pintura infinitas interpretações. Wolheim falando da experiência em si 

entre a pintura e o espectador diz que não basta que o pintor tenha uma determinada 

intenção mas que é preciso que ela vá ao encontro do observador através da forma como 

o artista trabalhou, ou seja através da obra apresentada. Quanto mais específica é a 

experiência intencionada mais fundamental se torna a posição do artista como 

observador da sua própria obra. A experiência do observador não acrescenta nada à 

compreensão da obra se essa experiência surge de um pré-conhecimento da intenção do 

pintor antes de olhar para a obra. Ou então se existe esse pré-conhecimento, ele depois 

tem que ser confirmado perante a obra. O interesse do artista está então em manter a sua 

obra dentro dessa intenção, isto é para garantir que a pintura provoque essa determinada 

experiência no observador.8 E a forma de garantir isto é sendo ele próprio o observador 

durante a conceção da pintura.  

Bernardo Pinto de Almeida no seu livro O Plano da Imagem explora esta 

questão da relação pintor-pintura-observador. Afirma que o espectador e a obra de arte 

são questões que se complementam estando uma em dependência estreita da outra. Fala 

dos momentos fulcrais onde o observador (na História da Pintura) começou a entrar na 

composição do quadro e onde se via refletido num jogo de espaço e interação com as 

próprias figuras da composição. É claro que a consciência da implicação do observador 

                                                            
7 WOLLHEIM, Richard: Painting as an Art; London: Thames and Hudson, 1987. Pág. 44 
8 WOLLHEIM, Richard: Painting as an Art; London: Thames and Hudson, 1987. Pág. 45 
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num quadro remonta ao mais antigo ícone9 e está inerente a uma pintura mas o que 

pretendo estudar aqui, e o que Bernardo Pinto de Almeida também faz, é destacar 

algumas figuras principais que redefiniram o grau de importância e dão maior 

consciência à presença do observador. O observador está lá sempre, garantidamente. No 

entanto há artistas que quiseram e ainda hoje querem que ele não passe despercebido e 

que saindo desta inerência da pintura seja “apanhado” e absorvido para a composição 

deixando de desfrutar do seu lugar universal e intocável. Com os artistas que vou 

explorar aqui pude ver que procuram controlar o olhar do observador, ter domínio sob a 

forma como as suas pinturas são vistas. 

 Bernardo Pinto de Almeida começa por explicar o citado plano da imagem. Este 

plano é onde tudo começa: onde surge a intenção, onde se forma a imagem. O lugar 

sensível que capta os fragmentos que irão servir de base para a execução da pintura. 

Este plano é um lugar neutro onde a imagem surge, um lugar de manifestação de uma 

espécie de inconsciente da imagem onde ela se forma, condicionada pelo padrão 

estético do individuo que resulta da sua experiência sensível e ao qual ele se refere nas 

suas escolhas. O autor diz mesmo “O trabalho do artista, e em geral toda a chamada 

«criação» ou atividade criadora seria, na ordem deste pressuposto, o de tentar captar, 

para o domínio da representação, materializando-a, essa intuição das formas tal como 

estas se organizam imaginariamente no «seu» plano da imagem.”10 Baxandall deixa a 

questão da intenção numa pintura aberta no sentido em que afirma que não se trata do 

observador reconstruir um estado de espirito mas de relacionar o objeto com as suas 

circunstâncias.11 Considero que de facto nunca chegamos à intenção absoluta do artista 

mas que ela está lá presente e toma parte da nossa experiência visual dando estrutura à 

nossa compreensão da obra nem que seja apenas como plataforma para chegar às nossas 

próprias conclusões.  

                                                            
9 digo isto para não começar pelo estereótipo do observador na Renascença e poder abrir o campo 
cognitivo para concluirmos que a presença do observador não está apenas no momento em que o espaço 
da composição se organiza tendo-o como centro mas antes, que a imagem se dirige sempre a ser vista por 
outro além do que a construiu a partir do momento em ela se materializa num suporte físico. É acessível a 
mais do que um olhar. 

10 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, O plano da imagem: espaço da representação e lugar do espectador. 
Lisboa: Assírio & Alvim, cop. 1996. p. 42 
11 BAXANDALL, Michael. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures; New Haven 
and London: Yale University Press, 1985. Pág. 6 
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Em relação aos cinco artistas de que vou falar é preciso saber três pontos 

importantes: que como espectadores fomos considerados e fazemos parte da 

composição da pintura ou seja, condicionamos a sua conceção; que quando tomamos o 

papel de observador temos que ter a consciência de que se revela na pintura uma 

intenção direcionada a nós e que não é apenas uma imagem pelo prazer visual; e que 

através da observação da obra estamos em diálogo direto com o artista mediado por ela. 

Como observadores, somos a terceira parte da obra destes artistas, somos a parte que as 

completa, que resolve o mistério, que dá resposta a tudo o que nelas foi depositado. 
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II  

2.1 Chardin: um dos inventores da absorção 

 

Jean-Baptiste-Siméon Chardin foi um pintor singular da sua época. A sua obra 

surge numa altura em que a pintura é toda movimento e efemeridade e Chardin escolhe 

o intemporal e o suspenso. O destaque está também na escolha de género deste pintor. 

Chardin preferiu o ‘Petit genre’  à Pintura de História tão badalada na altura. Chardin 

escapa a estes círculos pintando o que realmente tem à sua frente. Isto fez dele um 

pintor extremamente reservado mas por outro lado, um dos mais ambiciosos do seu 

tempo. Começo com este artista porque a sua obra de facto suscitou muito o estudo da 

absorção nas pinturas. 

A sua obra tem um carácter muito contemplativo e isto expressa-se primeiro, 

através da postura das figuras e depois, pelo momento chave eleito para representar. A 

combinação destes dois fatores dá à obra deste artista uma subitleza muito particular. 

Percebe-se que Chardin procurava não ser influenciado pela obra de ninguém – que 

aliás foi assim que se formou como pintor, através da cópia de pinturas e desenhos de 

outros artistas – e chegou mesmo a dizer, “Tenho que esquecer tudo o que já vi até 

agora, mesmo a maneira como estes objetos foram tratados por outros artistas”. Chardin 

é comparado a muitos artistas do seu tempo ou até anteriores mas de alguma maneira, o 

seu estilo nunca se limita a uma influência em concreto. Foi um homem do seu tempo e 

procurou dar a este seu tempo um olhar autêntico, original e memorável. Sem ter 

consciência disso Chardin desafiou as ideias da Pintura do século XVIII. Como diz 

Pierre Rosenberg, Chardin quis simplesmente pintar como achava melhor, querendo que 

a emoção surgisse de manchas, cores e formas. Não procurou representar situação 

alguma pela sua aparência ou deleite estético, mas sim pelo verdadeiro significado, pelo 

que essa situação poderia evocar. 

A obra de Chardin tem fortes semelhanças à pintura Holandesa e Flamenga e 

divide-se em três partes sensivelmente: natureza morta, cenas de género e, nos seus 

últimos anos, uns estudos da cabeça. As cenas de género têm uma grande importância 

na obra de Chardin pois é este género que impressiona mais o observador. É também 
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neste género que se tornou especialmente presente este espírito individualista e a 

procura da inovação artística.  

Quanto mais observamos a sua obra mais se torna evidente que não se trata 

apenas de pintura representativa. Este tema de género surge na obra do pintor entre uma 

primeira e segunda fase de naturezas mortas. E Chardin constrói o espaço com a mesma 

ponderação e cuidado que com que escolhe os objetos para as naturezas mortas. Chardin 

criava as suas composições de uma forma muito cuidada estando perante os objetos 

agrupados durante muito tempo antes de começar a pintar. Com grande sobriedade, os 

seus objetos e figuras tinham um número e variedade limitada e a grandeza da sua obra 

mostra-se também na habilidade de evitar uma possível monotonia. A simplicidade é 

uma característica muito própria da obra deste pintor. Encara os seus temas de forma 

direta e natural dando-lhes uma forte presença. Cada objeto tem o seu peso e 

importância não sendo apenas incluído na composição para a ornamentar. O artista 

apresenta-nos imagens depuradas para uma contemplação profunda e não apenas pelo 

prazer visual. E todo este esforço e cuidado necessário para construção destas 

composições traduz-se depois na naturalidade e equilíbrio característico das pinturas de 

Chardin. 

Os temas de género variam pouco sendo a figura feminina, as crianças e a 

conjugação dos dois o cenário mais comum. Chardin recorre principalmente à figura 

feminina em cenas de interior estando ela representada em contextos simples e sempre 

ocupada. Retrata empregadas, mães, governantas e, pontualmente, senhoras num 

ambiente de lazer. A monumentalidade desta figura domina este tema, pois o artista 

atribui-lhe sempre um papel ativo e central. 

Nestas cenas da vida doméstica figuram muitas vezes os mesmos objetos das 

naturezas mortas. A simplicidade delas mostra a postura contemplativa do artista e a 

pureza de observação. Chardin poderá ter escolhido estas cenas também pela 

tranquilidade que lhe são próprias, momentos de pausa entre as ocupações da vida 

diária. O que destaca a obra de Chardin é a natureza destas cenas. Não são simples 

relatos da vida doméstica francesa, estando muito longe desse objetivo documental. O 

que é mias impressionante nesta parte da sua obra é que, apesar de haver características 

que a colocam na História, ela não está presa ao seu tempo. O que nos fica das suas 

pinturas é o seu estado de espírito e as sensações que elas suscitam. 
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É um mundo suspenso, não há movimento que disturbe a composição. Um 

mundo que parou e que não deixa margens para o inesperado, um mundo de duração 

interminável. E no entanto não é um mundo abstrato. Podemos criar uma narrativa pelos 

pequenos sinais de uma mão a segurar um objeto, ou um olhar concentrado, ou uma 

pose de espera. Estes pequenos momentos básicos de observação são depurados de 

forma a estarem presentes nos quadro reduzidos à sua essência. E aqui entra o 

observador. Torna o quadro seu e atribui-lhe uma história. Esta possibilidade torna-se 

muito interessante na obra de Chardin, há uma parte deixada ao observador. Chardin 

mostra-nos uma criança a brincar ou um adulto numa atividade rotineira e repetitiva. As 

suas figuras estão desprovidas de expressão e individualidade. Vivem neste momento de 

infinita duração, de eterna calma. Mas é um mundo muito concreto, cada a ação ou 

atitude é representada fielmente. Ao escolher um tema do mais banal e reduzindo esse 

tema às suas características, Chardin representa a essência das coisas sem distrações 

supérfluas, no sentido em que elimina toda a referência a uma história ou evento 

concreto. Evita a teatralidade que comprometeria as suas cenas a algo demasiado 

limitado e escolhe momentos intemporais que permitem um significado eternizado e 

descomprometido de interpretações específicas. E assim, deposita o sublime no evocar 

do mais simples gesto ou situação. A subjetividade dos seus quadros está apoiada em 

situações reais, autênticas. 

Porque é que estas pinturas são tão impressionantes e se destacam tanto dos 

outros artistas da altura? O que é que prende tanto o observador? As figuras nas 

composições estão dispostas de uma forma muito particular. O olhar nunca se cruza 

com o do observador. Estão absortas no seu contexto completamente indiferente ao que 

as rodeia. Michael Fried, através de um estudo da obra dos artistas desta época e dos 

textos de Diderot, considera que ao procurar esta absorção na pintura e ao mesmo tempo 

a procura em manter o interesse do observador nas suas pinturas o artista gera um 

paradoxo na relação entre a pintura e o observador. Este paradoxo reside no facto de 

encontrarem uma forma de anular ou negar a presença do observador e ao fazer isto 

mantém o observador diante do quadro. Poder-se-á dizer que a conceção dramática 

eficaz de uma pintura dependia da sua capacidade de ficcionar completamente a 

inexistência do observador ou seja, esta ficção seria uma ilusão metafísica anteriormente 

necessária para a ilusão dramática. Por outro lado, esta conceção dramática era um meio 

para um fim: era principalmente pela virtude de representação persuasiva de total 

absorção da figura ou figuras em diversas atividades, ações ou estados de mente – a 



19 

ilusão dramática se alguma vez existisse – que o pintor era capaz de estabelecer a ficção 

da solidão dessas figuras, pela implicação da pintura como um todo, relativamente ao 

observador. (Isto seria considerar a ilusão metafísica o resultado e não a causa da ilusão 

dramática).12 Podemos confirmar isto na obra de Chardin. É através da total absorção 

das suas figuras que o artista consegue conferir-lhes autenticidade. Posteriormente, é o 

reconhecimento desta autenticidade onde as figuras estão num mundo próprio, que atrai 

o observador. Chardin percebeu também que ao retratar situações, momentos fulcrais, 

pequenos acontecimentos mantinha o observador de certa forma atento ou entretido com 

as ações das figuras. Percebeu também que podia jogar com esta dúvida no observador 

de questionar até que ponto é que estas cenas quotidianas tinham um significado maior 

subjacente. Esta negação do observador faz com que a cena em si tenha um tom muito 

íntimo, especialmente quando se trata de figuras isoladas. O espaço que rodeia a figura 

parece preenchido por pensamentos. 

Este aspeto temático das pinturas de Chardin é muito importante. São temas 

simples sem grandes rasgos de emoção nem conotações demasiado fortes que se possa 

definir logo uma conclusão sobre a pintura. Esta simplicidade composicional permite 

que a imagem albergue uma carga psicológica muito grande nas figuras. Ao nivelar os 

objetos e as figuras à sua essência visual, Chardin permite que o observador não se 

detenha em pormenores bem conseguidos ou elementos superficiais, e vá cada vez mas 

(à medida que analisa a pintura) aprofundando o sentido de cada elemento na 

composição. Sentido no aspeto de perceber a postura de cada elemento e a sua 

importância no quadro. Este nivelamento de representação permite que cada elemento 

na composição transmita a sua verdadeira essência. Não nos detemos no que uma figura 

esta a fazer ou vestir, mas sim no diálogo que ela estabelece com a outra, no estado 

psicológico em que se encontra. Chardin capta impressionantemente os estados de 

espirito das suas figuras e mais, permite que isso nos seja acessível pelo facto de não 

encher a composição de ruído, mantendo assim o equilíbrio interpretativo. Tudo é 

representado de forma a ser identificável visualmente mas não ao ponto de ser um 

retrato realista de cada objeto ou figura. Este nivelamento da imagem à sua essência 

permite que entremos para o plano psicológico/emocional da obra. Deixa transparecer o 

                                                            
12 FRIED, Michael - Absorption and theatricality: painting and beholder in the age of Diderot. Chicago: 
University of Chicago Press, imp. 1988. Pág. 108-109 
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metaplano da obra. O que torna isto possível é também o silêncio e a calma que se sente 

nas pinturas de Chardin. 

Este tornar abstrato cada objeto, por assim dizer, faz com que não fiquemos 

detidos no instinto retiniano mas possamos ver a alma de cada pintura. Não ficamos 

fascinados pela forma como tudo está representado e isto permite que possamos ouvir o 

diálogo entre figuras e tentar perceber no que estão a pensar. Se se vê uma figura à 

espera de selar uma carta, fica o observador expectante também; vê-se uma criança 

concentrada numa oração, fica o observador como que à espera que ele acabe. Somos 

imediatamente sugados para a expressão da figura e não ficamos simplesmente a 

contemplar a perícia do pintor em relação àquele panejamento ou aquela peça de fruta. 

Esta calma sempre presente nas pinturas de Chardin permite que possamos 

lentamente entrar na absorção do quadro. Como o pintor suspende os momentos, dá 

espaço ao observador para acompanhar emocionalmente o quadro. Se tivéssemos 

perante uma cena fugaz e ativa, teatral, provavelmente acabávamos por nos sentir 

realmente como simples observadores do lado de cá da janela, fora do movimento e das 

emoções que se acontecem na cena que estamos a ver. Nos ambientes de Chardin, 

parece que podemos estar dentro do próprio espaço onde está a figura durante um tempo 

infinito que ela continua completamente absorta no que está a fazer e de certa forma, 

adapta-se ao passo do observador. A questão temporal sentida nos quadros de Chardin 

transmite a sensação de que as figuras estão à espera de cada observador; estão à espera 

que cada um, a seu tempo, possa contemplar e compreender o quadro. Diz-se que 

Chardin demorava muito tempo a pintar cada quadro e só acabava quando estava certo 

de que tudo estava no seu lugar, satisfeito com cada elemento. Isto parece ter permitido 

ao pintor a possibilidade de depositar tempo físico nas suas pinturas e por isso o 

observador descansa e desfruta desta suspensão do momento ou momento eternizado. 

As figuras convidam a refletir sobretudo. Não há uma forte expressão de sentimentos 

isolada mas sempre esta ideia de constante mergulho introspetivo. 

Para concretizar, observemos então alguns casos particulares. Dando um 

primeiro olhar a uma pintura de Chardin vemos mais uma imagem e se calhar 

começamos por identificar o género. Mas ao adotar a postura consciente de observador, 

o quadro começa-se a desvendar de outra forma. Já não é o reconhecimento de 

determinadas características próprias da Pintura que procuramos mas sim observar 

como tudo está disposto e o que esse tudo nos transmite. Chardin procura o arquétipo de 
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tudo o que insere nas suas composições. As suas pinturas não são meras imitações da 

realidade mas sim uma forma de ver a realidade sob um olhar transformado. 

 Olhando para os casos de Lady Sealing Letter, de 1732 [anexo 2] e Lady taking 

Tea [anexo 3] temos duas situações semelhantes. Mas nas duas composições o que se 

torna central no quadro é a ação que a figura exerce. No primeiro caso, o que nos salta 

de imediato é a carta que a figura tem na mão e no segundo, a ponta visível da colher na 

mão da figura que a segura. São os punctums das composições. O nosso olhar é puxado 

para esse ponto com se fosse a chave para resolver a imagem. O que ressalta também é a 

naturalidade das figuras na sua postura despreocupada e como elas vibram com vida. 

Não se sente, de forma nenhuma, uma pose intencional parecendo que Chardin as 

apanhou secretamente naquela posição. É esta atitude das figuras que permite que nos 

concentremos não nelas mas no que elas estão a fazer. Envolvidas no seu trabalho 

parecem fundir-se com os objetos num só plano e a luz empregue, iluminando toda a 

composição, dá-lhes unidade e coesão. Algo simples como um jogo de cartas ou o 

soprar de uma bola de sabão numa pintura de Chardin amplia-se de tal forma pela sua 

fidelidade ao real que ganha uma importância enorme e o observador quase que sustem 

a respiração pela concentração que sente no quadro. A fidelidade ao real não se aplica 

pelos atributos técnicos de uma representação realista bem conseguida mas pela 

autenticidade a nível emocional, pela forma como o grau psicológico é verdadeiro. 

Em situações como Saying Grace [anexo 4] ou The Morning Toilette [anexo 5] há 

uma particularidade que se destaca que é o diálogo mudo presente. Esta comunicação 

silenciosa entre as três figuras ocupa a nossa atenção. No primeiro caso, o momento 

prévio antes da refeição por natureza já transmite uma certa ansiedade, um expectativa e 

no segundo o mesmo se sucede, o toque final antes de sair de casa transmite-nos esta 

sensação do último instante, de preparação para o início de outra atividade. Isto mostra 

o cuidado com que Chardin compõe as suas imagens e o quanto a consciência do 

observador está implícita nessa construção. 

As críticas e análises13 feitas às pinturas de género demonstram que existe 

sempre no observador em geral o desejo de criar uma narrativa a partir da imagem. A 

partir deste momento suspenso, há esta necessidade de perceber e dar continuidade ao 

momento, de especular o que se está a passar, o que já passou e o que vai acontecer. Os 

textos escritos na altura sobre estes quadros confirmam isto. Há uma descrição feita ao 
                                                            
13 TEMPERINI, Renaud. Chardin: 1699-1779. Cleveland: The Cleveland Museum of Art, cop. 1979. 



22 

possível carácter de cada figura representada, uma necessidade de adivinhar os humores 

e posturas de cada um. Quase que se força uma narrativa negando a possibilidade de ser 

só um momento suspenso captado. A outro nível, isto demonstra que Chardin escolhe 

bem os momentos a representar, para prender o olhar do espectador. As suas 

composições dão-nos pequenas pistas de narrativa que nos deixam suficientemente 

curiosos perante a imagem para fazer esta especulação traduzida nos textos sobre as 

obras. Não existe uma história óbvia e direta totalmente representada mas pequenos 

elementos que nos induzem a construir algo para além do momento que vemos. O que é 

extraordinário é que não somos – como observadores – levados a criar simplesmente um 

relato do que se passa na composição (no sentido de servir a sopa, encher um balde, 

etc.), mas explorar a parte psicológica das figuras justamente; que estado de espírito se 

encontram; que relação existe entre elas, que diálogos, no fundo, o quadro transmite. Os 

títulos das obras explicam muito sobre a cena mas de alguma forma, olhando para as 

pinturas, queremos ver como cada elemento está representado ou exposto para construir 

a cena. 

No fundo o Chardin interpreta o mundo e deposita na sua obra uma constante 

reflexão. Sente-se este olhar perspicaz do artista nas suas pinturas e esta reflexão não é 

apresentada ao observador de forma leviana. Os seus significados e objetivos estão 

subjacentes de uma forma muito subtil. Sobre a obra de Chardin, Diderot disse que 

“esta magia está para além da compreensão”.14 Chardin foi tão fiel à natureza das coisas 

que nos faz esquecer a técnica ou o género empregue e, por natureza, absorvemos antes, 

tudo o que a obra suscita. Chardin foi um pintor de puramente pintar e a 

intemporalidade da sua obra faz dele um grande pintor do passado e um pintor de hoje. 

Esta consciência do observador e forma como ele a materializou nas suas imagens 

destaca-o como artista e dá-lhe um lugar fincado na História imprevisível da Pintura.  

                                                            
14 ROSENBERG, Pierre - Chardin: 1699-1779. Cleveland: The Cleveland Museum of Art, cop. 1979. 
Pág. 38 
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2.1 Friedrich: paisagem, verdade e exterioridade do observador 

 

A obra de Friedrich foi sempre considerada como tendo um sentido espiritual. 

Mas para além disso foi um pintor de grande subtileza. E é justamente nestas pinturas 

das figuras de costas que podemos analisar esta subtileza. Na pintura Woman at the 

Window, de 1822, [anexo 6] temos a composição a focar toda no centro que é onde está a 

cabeça da figura. Enquanto Chardin tem uma abordagem muito palpável e acessível 

dando nos uma ideia quase documental e muito concreta das cenas, justificando a 

absorção das figuras com um objeto ou ação específica, Friedrich parece nivelar tudo a 

uma figura num determinado espaço. Podemos até questionar a que nível é que o que 

envolve essa figura é real ou simplesmente uma parte do seu mundo introspetivo. O 

observador na obra de Friedrich está sempre em relação direta com as figuras nas 

pinturas. E penso que isto se dá porque as figuras nas pinturas de Friedrich estão sempre 

nesta postura, de observação. O facto de as vermos de costas reforça esta ideia, pois 

aqui não interessa ver uma expressão na cara mas sim toda a postura da figura em 

relação ao seu contexto. Os contextos são sempre minimais no sentido em que se 

prendem a uma só ideia sem grandes distrações, isto é, as paisagens estão niveladas com 

os atributos básicos que definem uma paisagem. Quando não há uma figura na pintura, 

a paisagem muda de escala de forma a estar proporcional ao observador ou seja os 

objetos que a caracterizam aproximam-se da superfície do quadro. 

Esta sensação psicológica e espiritual atribuída aos quadros resulta do facto de 

se saber que Friedrich criava as suas composições através de combinação entre a 

observação e memória. O pintor defendia que a perceção de uma pessoa era 

influenciada pelo que tinha interiormente e que a tentativa era sempre pôr uma em 

contacto com a outra. E por isso se tem esta sensação de espiritualidade nas suas 

pinturas e de que estamos perante uma imagem que transmite mais do que a realidade 

palpável. Com as obras onde as figuras estão de costas temos esta sensação para além da 

realidade da imagem. A primeira pergunta que nos surge é o que é que esta figura está a 

ver? E Friedrich para aguçar esta curiosidade dá-nos uma pista. 

Estas figuras vistas de costas têm raiz nas chamadas Rükenfiguren, um tradição 

de colocar uma figura na composição de maneira a demonstrar a forma correta de 

observar uma gravura, como dispositivo simbólico para introduzir o tema da pintura ou 

destacar um determinado elemento da composição. As Rükenfiguren de Friedrich 
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comparando, nada acrescentam à compreensão das pinturas neste sentido. São figuras 

contemplativas que não se manifesta de nenhuma forma concreta e que por vezes estão 

colocadas como obstáculos à nossa perceção total da paisagem. 15 

Voltando a Woman at the Window. Cá estamos, sempre atrás de alguém numa 

pintura. Se pudéssemos ver mais teríamos que entrar no quadro e dar a volta à figura 

que está diretamente à nossa frente como obstáculo ao que queremos ver. Mas, por 

outro lado, podemos ficar onde estamos e especular sobre o que a figura teve direito a 

ver e nós não. E aí chegamos se calhar ao que Friedrich tinha preparado para o 

observador. Identificarmo-nos com a figura e ficarmos pela ideia de que estamos dentro 

da pintura através dessa figura. A ponta de um mastro na janela dá-nos uma pista do que 

a figura poderá estar a ver. Com isto o observador poderá deduzir que a casa pode estar 

junto a um canal, por exemplo. Apenas com estas sugestões, o observador já está fora 

da janela e ultrapassou a figura de costas, ou seja, penetrou a profundidade da 

composição. Tal como na obra de Chardin, estão uns objetos no parapeito da janela que 

funcionam como um punctum na imagem, uma pequena perturbação para quebrar a 

simetria da composição. O mastro do barco também cumpre esta função. Cada um faz 

de chave para explicar os dois espaços dentro da composição. O primeiro confirma o 

espaço interior, doméstico donde a figura se debruça. E o segundo, o espaço exterior. 

Poderíamos dizer que estas pinturas de Friedrich têm como tema o ato de olhar e por 

isso sentimos uma cumplicidade, uma duplicação entre figura na pintura e observador. 

Melancólico será a primeira característica a atribuir á obra deste pintor 

justamente porque se constrói do pensamento, da introspeção e isso projeta-se no 

observador. Friedrich acreditava no potencial da paisagem para expressar a vida 

interior.16 De tal forma que o termo dreamscape foi atribuído às suas pinturas. Até que 

ponto é que as paisagens são simbólicas e porque é que Friedrich introduz uma figura na 

paisagem? É para nos dar simplesmente a noção de escala dessa paisagem ou porque 

precisamos de ter presente este confronto entre o Homem e a Natureza ou mesmo o 

Homem como parte dessa Natureza? 

Como segundo exemplo, temos as duas vistas: View from the artist’s studio, Left 

Window, [anexo 7] e View from the artist’s studio, Right Window, de 1805-6, [anexo 8]. 

Duas perspetivas do atelier. Para começar, que luxo poder estar no atelier do pintor. 

Somos postos no seu lugar no meio onde produz as suas obras. Nestes temas simples 

                                                            
15 VAUGHAN, William - Friedrich. London: Phaidon Press Limited. 2004. Pág. 177-178 
16 Idem. Pág. 86 
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temos acesso a este lugar privilegiado de nos sentarmos com o pintor a olhar para a 

janela e estudá-la com o mesmo olhar. É-nos dada esta intimidade de observar um 

objeto específico através de quem quis que o observássemos. “A janela da esquerda é 

vista a um determinado ângulo e a da direita de frente. Isto faz da primeira um arranjo 

informal de diagonais e a segunda uma organização de horizontais e verticais. (...) 

podemos aferir o espaço entre as duas vistas porque a distância que separa as duas 

janelas é indicada por um espelho que está entre elas. A ponta esquerda deste espelho 

pode ser vista na primeira, e a direita, na segunda. Com isto Friedrich tenciona 

envolver-nos como espectadores ativos, para que possamos experimentar de forma 

prática e palpável a subjetividade na experiência salientada pelos Românticos. Isto 

também esclarece que tal subjetividade não se trata de um capricho arbitrário: está 

enraizado em situações concretas, na relação entre o observador e o observado. 

As imagens fazem uma ilustração eloquente dos limites da visão (...) Por causa da nossa 

posição dentro do atelier podemos apenas ver fragmentos tentadores do que está 

além…”17 Esta afirmação de William Vaughan é muito importante para este estudo 

porque o próprio autor relata uma experiência de observador. O que se destaca aqui é 

que deixa de falar da visão do pintor para nós, a nossa posição dentro do atelier – se 

queríamos penetrar o espaço de Chardin, nas suas pinturas, e ver o que estava para além 

de um determinado umbral então aqui podemo-nos sentir que Friedrich nos projeta 

sempre para o que está para além do que é visível. Aqui penetramos o espaço, mas o 

pintor mantém o nosso interesse adicionando sempre mais um elemento. O punctum 

aqui são as janelas para a nossa curiosidade eternamente insatisfeita. Friedrich salienta 

aqui a posição do observador como sendo uma concreta, num lugar específico, que não 

tem acesso a tudo mas que consegue de certa forma penetrar a profundidade da pintura 

através de elementos que vão indicando os seus vários planos. Não se trata de construir 

a imagem tendo o observador como centro onde não há lugar para a perceção 

individual, mas justamente afirmar que o que é compreendido depende da situação e 

natureza do apreendedor.18 Isto confirma a tese de que observar uma pintura é uma 

experiência sempre pessoal. Ela constrói-se com a variação de interpretações e de 

experiências que ela dá ao observador. 

Em The Monk by the Sea, de 1809, [anexo 9] a não há escape. Temos muito bem 

delimitado o que podemos ver. Não há distracções, é só aquilo sem margem para 

                                                            
17 VAUGHAN, William - Friedrich. London: Phaidon Press Limited. 2004. Pág. 83 
18 Idem. Pág. 86 
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divagações. Outro aspeto fundamental nesta pintura é o ponto de vista a que estamos 

colocados. Esta dureza dos limites da composição parece indicar que a qualquer 

observador só é dada esta forma de ver o quadro. Friedrich apresenta-o com grande 

segurança. Esta universalidade do olhar que somos obrigados a adotar afasta-nos da 

possibilidade de nos identificarmos com a figura no quadro e será que queremos? Se nas 

janelas estávamos no mesmo lugar do pintor, aqui temos o pintor a dizer-nos “é isto e 

mais nada que tenho para mostrar, agora vê.” É outra abordagem ao espectador mas não 

deixa de ser uma que nos dá esta sensação de que o pintor está inteirado da nossa 

presença. O quadro apresenta-se como um confronto sem dar hipótese de ser visto por 

simples prazer visual, requer o seu tempo físico de observação para que reflitamos sobre 

ele. A composição é nua no sentido em que temos céu, mar e terra sem grandes 

caracterizações. É como se cada elemento fosse um símbolo e não uma representação 

realista. E a única referência que temos é o monge solitário, espectador desta imensidão 

de espaços. Por mais que nos fixemos nesta figura não deixamos de sentir como o céu 

se impõe como uma barreira entre o observador e a figura na pintura. O monge está 

posicionado abaixo da linha do horizonte o que faz com que se sinta ainda a sua 

pequenez e fragilidade perante os quilómetros quase físicos que se sentem representados 

nesta composição. 

Em The Abbey in the Oakwood, de 1809, [anexo 10] que faz par com este quadro, 

há menos confronto neste aspeto, não somos tão expostos perante a imagem, tendo uma 

distância mais segura da pintura. Parece trazer-nos de volta ou mais perto da realidade 

física. No entanto, mantem-se a mesma sensação de solidão. Estamos sozinhos na 

crueza da floresta. Enquanto no The Monk by the Sea o monge esta de certa forma ao 

nosso alcance, aqui somos deixados sozinhos num sítio ermo e melancólico sem grande 

rumo indicado. O observador está completamente desolado apenas com a indicação de 

um grupo ao longe que mal se consegue distinguir das lápides e que já não vai a tempo 

de acompanhar. O quadro parece ter um só plano no meio da atmosfera entreposta. O 

nosso olhar pousa recorrentemente no contraste entre o céu e o que parece ser uma 

nevoa que cobre a paisagem golpeada pelos orvalhos. 

Em Picture in Remembrance of Johann Emanuel Bremer, de 1817, [anexo 11] a 

abordagem muda quando a figura desaparece e os elementos aproximam-se da boca do 

quadro. O observador é completamente engolido pelo jardim. A hora sugere o repouso a 

todos os níveis. Mais uma vez, temos a sensação de estar de pé e de certa forma 
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escondidos, abrigados a disfrutar desta vista. A paisagem/natureza dispõe-se em função 

de um único olhar. Como observadores somos atraídos ao quadro para entrar no humor, 

no ambiente. Aqui não temos a curiosidade de ver para além do portão mas no entanto, 

a nossa presença foi considerada na construção da composição e podíamos passar horas 

escondidas nestes verdes escuros a contemplar a paisagem. Já não estamos 

representados por aquela figura de costas que vê sempre mais que nós. A vista é só 

nossa e do pintor que a dispôs. Nesta obra, não se trata de evidenciar a imensidão da 

natureza mas sim o nosso acesso a ela. A comparação da escala já não é avassaladora 

mas acessível, dentro do limite de vaguear um pouco - at a walking distance. Há 

segurança neste manto de verde que envolve o espectador e nada se compara à 

desolação de The Abbey in the Oakwood W. Vaughan refere-se a Two men by the sea at 

Moonrise, de 1817 [anexo 12] como provocador comparando à obra The Monk by the Sea 

pelo nivelamento da paisagem. Leipziger Kunstblatt chega a dizer que é incrível como 

uma imagem tão simples, e precisamente por isso, pode oferecer tanto em que pensar. 

Justamente, quanto menos respostas visuais temos, menos distrações, ruido etc., mais 

abertura para esta experiência pessoal e espiritual que a pintura oferece ao observador. 

Mais a podemos tornar nossa, menos distância há das intenções do pintor. Menos 

definidas estão as intenções do pintor e por isso há mais espaço para depositarmos nela 

a nossa experiência. É este o ponto de curiosidade que separa Friedrich de meras 

paisagens. É que existe uma linha muito fina entre o real e o irreal. 

Depois há os casos em que Friedrich coloca a figura de forma a ficar diretamente 

à nossa frente. Há algo que a figura vê mais que nós. Estas figuras estão ainda mais 

perto do observador. O horizonte da paisagem já está em conformidade com a nossa 

posição. A ênfase da pintura está cada vez mais nesta figura de costas e menos na 

paisagem. Parece que Friedrich nos trás cada vez mais perto do que queremos ver. Mas 

apesar de termos maior parte da paisagem disponível ao olhar, há sempre uma ponta de 

curiosidade para ver o último fragmento que a completa e esse fragmento é justamente o 

que a figura esconde. Em Woman before the Rising Sun, de 1818, [anexo 13] a sugestão 

de movimento na figura ainda suscita mais a expectativa do observador como se 

estivesse à espera de que ela se desviasse a qualquer momento. 

Friedrich disturba as suas paisagens com estas figuras para mexer e brincar com 

a nosso olhar sobre o quadro. Está muito longe de ser um simples paisagista que se 

interessava pela memória e a observação da natureza. As suas paisagens quase que 
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perdem o seu carácter de paisagem sendo sempre em função do nosso olhar. A 

paisagem seja qual a intenção específica do pintor, está sempre em função do homem e 

nunca por si só. De facto é a forma mais fiel de se representar pois o pintor só a pode 

ver dentro da sua capacidade de compreensão do mundo á sua volta e por isso se torna 

esta obra tão essencial para o estudo do observador. Só podemos interpretar algo e 

compreendê-lo segundo o que é acessível ao nosso lugar em relação a tudo o que nos 

rodeia. Se é uma paisagem que vemos ela será sempre um ponto de vista limitado ao 

lugar em que nos posicionamos perante essa paisagem. E por isso este jogo psicológico 

quando se trata de centralizar completamente a figura no meio da composição para que 

depois a paisagem parta dela. O facto de Friedrich combinar a realidade com a memória 

ressalta ainda mais o facto de se ter a consciência do observador. É através deste jogo 

entre a natureza e a invenção pictórica que a pintura realista se torna tão ilusória e a 

curiosidade persiste. 

Freidrich ocupou-se largamente de uma visão extremamente contemplativa e é 

justamente neste plano que o observador se identifica com as suas pinturas. Estas 

figuras que se encontram em paisagens onde que existe um linha muito fina entre o real 

e o irreal representam o observador convidando-o a refletir sobre este limbo e a decidir-

se entre as paisagens com lugares de repouso ou metáforas do pensamento. O 

pensamento das figuras projetado no seu contexto ou então o contexto que induz à 

introspeção. É a tentativa de equilibrar as possíveis respostas que faz com que o 

observador se mantenha diante do quadro. Estas figuras marcam as paisagens 

determinando a sua perspetiva em relação ao espectador o que mostra que a pintura não 

se projeta para fora dos limites da tela ou seja para o espaço do observador, antes 

levam-no a penetrar cada vez mais fundo a paisagem. 

. 
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2.3 Manet: as figuras ao serviço e servindo-se do espectador 

 

Diz-se que a arte só dura enquanto o mistério se mantém. Ora a seguir vem este 

artista para dar continuidade a esse mistério. Edouard Manet, o retrato da vida urbana. E 

não só, também da vida privada em grande escala. Muda o cenário mas a mesma 

consciência dos artistas anteriores aqui falados mantém-se.  

Diz James Rubin que muitos sentiam que a obra de Manet tinha um efeito físico, 

dirigindo-se ao corpo do observador através de sensações de presença e com a 

construção do espaço de que é capaz de projetar. As pessoas levavam as pinturas a 

sério; eram vistas maior parte das vezes como um confronto e às vezes um insulto. Tais 

sensações, como as obras que as inspiram, não surgem do nada. Baseiam-se em 

expectativas e suposições, tal como em conhecimento histórico. 19 

Como todos os pintores podemos atribuir-lhe um rótulo superficial, imediato e 

identificável. Ou então parar um pouco para observar de facto o que é que se esconde 

por de trás destas formas e o que é que as torna tão atrativas e distintas das inúmeras 

imagens da vida parisiense a que temos acesso e que nesta altura estava tão em voga 

retratar. Existe uma certa crueza nas obras de Manet que nos faz questionar se realmente 

há algo de subjectivo nas suas pinturas. Manet confere carácter às figuras, a sua pintura 

é solida, bem fundamentada. Representa as figuras individualmente como retrato. Ainda 

que depois não seja esse o objetivo e que para nós sejam anónimas, as figuras têm essa 

força e autenticidade. Em casos como Le Fifre, de 1866 [anexo 14] tudo se centra de 

facto no papel que o rapaz desempenha mas trata-se de um modelo tirado de um 

contexto real e não uma idealização simbólica deste tema. É por isso que a obra de 

Manet acaba por se tornar tão próxima, pela naturalidade com que constrói as suas 

imagens e como elas se tornam acessíveis ao espectador sem que este se sinta perante 

algo pessoal do pintor. Faço esta distinção porque a minha experiência como espectador 

muitas vezes é uma de duas situações perante o objecto artístico: uma experiência 

individual de fruição do objeto artístico em que o vínculo do artista é silenciosa no 

sentido em que está lá por inerência; ou uma de estar perante um objeto artístico tendo 

sempre o artista que o criou presente e que me coloca num lugar exterior à relação entre 

os dois, em que tenho a sensação de estar perante a relação entre os dois elementos 

excluída dela. Em Manet temos esse sentido pessoal mas dirigido a nós ao mesmo 

                                                            
19 RUBIN, James H.: Initial M, Hand and Eye. London: Thames and Hudson, 2010. Pág. 9 
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tempo. Rubin afirma que apesar da ambiguidade e multiplicidade nas pinturas de Manet 

serem dos maiores aspetos do desafio é pouco provável que se consiga ou se queira 

descobrir completamente o seu sentido. Ao fazer isso seria roubar a obra da sua força e 

riqueza. Manet transforma experiências públicas e privadas de um homem no seio da 

sociedade do seu tempo em formas que traduzem paradoxos entre ambivalência e 

resolução, conformidade e revolta, submissão e ser.20 Nunca sabemos se as suas figuras 

são um simples exemplo, um determinado papel, ou símbolos vitais de consciência 

moderna. A expressão fincada das personagens de Manet não nos permite ficar pela 

simples «mostra» da vida do século XIX. O que faz de Manet moderno é a sua 

abordagem dentro do contexto do seu tempo. Manet constrói a partir de uma base sólida 

que é o seu conhecimento histórico dos efeitos da pintura. Desprovido de idealizações 

recorre a temas simples que nos dão tanto esta ambiguidade de temática superficial ou 

não, como a sensação de estarmos perante algo grandioso sem podermos identificar 

exatamente o que é que lha dá essa característica. Manet torna-se moderno pela 

franqueza das suas obras. 

Bernardo Pinto de Almeida fala desta franqueza de Manet designando-a como a 

objectividade de Manet. Afirma que de facto o que afugentava o público era que as telas 

olhavam em vez de se deixarem olhar.21 Nas pinturas de Manet está a consciência plena 

do observador e justamente por este ser denunciado é que muda a abordagem, desafia o 

olhar. Esta frontalidade reflete-se na distância entre as figuras da pintura e o observador. 

Elas colocam-se cada vez mais perto da superfície do quadro afetando aquela distância 

segura entre o observador e a pintura. As figuras penetram a realidade do observador 

diluindo cada vez mais a fronteira que separa as duas realidades. Isto também se traduz 

no lugar onde Manet coloca o observador em relação às suas figuras e o seu desinteresse 

pela profundidade de campo na composição. O observador não assiste à composição 

estando fora dela, isto é, a norma costuma ser a de que as figuras estão viradas para o 

exterior do quadro e não para algo que as ocupa no espaço dentro da pintura. Apesar de 

haver muitos casos em que há um contexto social em que as figuras se inserem, nunca 

se deixa de sentir que há um lugar vazio dentro da composição para o observador. E 

muitas vezes este lugar vazio ocupado pelo espectador seria o lugar da ocupação das 

figuras, o seu ponto de interesse. Manet coloca o observador num lugar privilegiado. 

                                                            
20 RUBIN, James H.: Initial M, Hand and Eye. London: Thames and Hudson, 2010. Pág. 9 
21 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. O Plano da Imagem: Espaço da Representação e Lugar do 
Espectador. Lisboa: Assírio & Alvim, cop. 1996. Pág. 95 
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Como exemplos concretos podemos ver melhor esta realidade do observador na obra 

deste artista. 

Começo pelo La Musique aux Tuileries, de 1862 [anexo 15]. O próprio pintor, 

representado à margem do quadro, ironicamente sugere uma postura de observador. 

Coloca-se tanto dentro do contexto como fora observando-o tomando esta postura dupla 

que traduz o seu testemunho do acontecimento e a posterior observação dele. Manet tem 

vários tratamentos neste quadro. Algumas figuras estão simplesmente delineadas outras 

são tratadas com mais pormenor. E isto é independente do seu lugar na composição. 

Manet não procura uma perspetiva correta dando mais destaque às figuras do primeiro 

plano – elege ele próprio o que é de ressaltar e o que é apenas uma apontamento. Esta 

inconsistência está definida pelo olhar. E por isso escolhi esta pintura como primeiro 

exemplo. Algumas figuras tem mais pormenor porque o olhar pousou sobre eles o 

suficiente para recolher essa informação, outras sugerem apenas o relance de olhos, a 

passagem, a rápida observação de uma cara na multidão, algo que Baudelaire 

caracterizava com a experiência moderna. A nível do observador esta abordagem é 

extremamente importante porque o pintor para além de nos dar uma perspetiva real da 

sua observação, define desde do princípio o que ao espectador é permitido ver. Assume 

esta postura de um olhar fugidio que apenas se fixa por momentos em algumas caras ou 

características da multidão. Manet fecha o acesso a toda a imagem limitando a variável 

interpretativa do potencial espectador. Como observadores, somos confrontados nesta 

obra a ver figura por figura de uma forma predefinida. Estamos perante as escolhas do 

pintor da forma mais evidente possível. Não temos a liberdade de nos determos numa 

figura à escolha pois o detalhe da sua representação chega ao nosso olhar definida pelo 

que o pintor quer que se veja. A escolha das suas representações condiciona então o que 

é visto e consequentemente o que se regista na memória de cada espectador. 

O nivelamento com que Manet pinta é outra característica impressionante. As pinturas 

mantêm uma frescura que se traduz nesta sensação de crueza. Manet extrai o que é 

essencial para que se identifique a forma de um objeto sem se deter muito em 

pormenores. O seu realismo não é uma representação perfeita do objeto mas a 

representação das características mais essenciais em cada objeto. 

 Neste quadro há ainda outro aspeto fundamental que é o tal lugar privilegiado a 

que o pintor coloca o observador. A atenção desta multidão dirige-se para o lugar onde 

seria a orquestra e sobre este ponto diz Bernardo Pinto de Almeida “Se as personagens 

do quadro assistem à atuação de uma orquestra, nós, enquanto espectadores, assistimos 
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a esse assistir, olhamos o olhar do pintor, coloca-nos antes de mais, no lugar da 

orquestra, correspondendo àqueles para quem olham os que, no interior do quadro, estão 

representados.” No fundo Manet, ao colocar-nos no lugar da orquestra dirige a atenção 

toda das figuras no quadro ao observador. Não nos pôs numa posição fora do jardim 

onde poderíamos simplesmente observar um grupo de pessoas a ouvir um concerto. A 

atenção é toda dirigida a nós. É como se Manet o fizesse de forma a denunciar o 

observador. 

Outro exemplo fundamental na obra deste artista é o Bar des Folies-Bergerés, de 

1882 [anexo 16]. Este quadro cumpre o título deste capítulo em que as figuras estão ao 

serviço do espectador e servem-se dele. Nesta pintura temos a figura central que é a 

empregada ao balcão num fundo que espelha impressionantemente o que seria o 

ambiente de um café. Do lado direito vemos o reflexo de uma figura. Este reflexo indica 

proporcionalmente o espectador a aproximar-se do balcão. O balcão está à superfície do 

quadro para que o observador que se aproxime da pintura seja a personagem no café que 

se dirige ao balcão. Mais uma vez Manet coloca o observador no lugar central da 

pintura. É para ele que olha a empregada, é a ele que é dado a ver o reflexo do café. Diz 

Bernardo Pinto de Almeida que “neste quadro se realiza a objetividade radical de Manet 

onde a distância relativa da cena é de tão curto espaço para o interior que tudo no 

quadro arrasta o olhar de volta para o seu exterior”22, precisamente para o lugar onde 

está o observador relativamente ao quadro. De facto, este efeito do observador leva-nos 

a pensar no que estaria atrás de nós ao olhar para o quadro. Somos levados não para 

dentro do quadro mas para fora dele e todo o ambiente que o espelho reflete. A 

profundidade deste quadro está incrivelmente para trás do observador e não dentro do 

próprio quadro. Desta forma a pintura transborda o limite da tela no sentido em que cria 

um espaço que ultrapassa completamente o que se poderia inscrever nos seus limites. 

Mais uma vez o observador não está fora da esfera do acontecimento. Não assiste de 

forma passiva, não está excluído mas justamente engolido. A pintura desdobra-se à 

volta dele. O observador apresenta-se então ao balcão como esta multidão de 

personagens por trás. Apresenta-se ao balcão arrastando este ruído que se vê refletido no 

                                                            
22 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. O Plano da Imagem: Espaço da Representação e Lugar do 
Espectador. Lisboa: Assírio & Alvim, cop. 1996. Pág. 104 
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espelho para dentro da pintura, para cima do balcão. Bernardo Pinto de Almeida diz que 

Manet cria este espaço sem profundidade à medida do olhar do observador.23 

Em Le Balcon, de 1868 [anexo 17] o pintor mostra-nos mais uma vez a 

importância do observador em completar a pintura pois é ele que reúne estas três 

figuras. Cada uma parece absorvida no seu mundo isolado sem relação nenhuma com as 

outras duas. Especialmente a figura do lado esquerdo, que diz-se ser Berthe Morisot, 

está tanto desligada do grupo como de qualquer outro elemento. Nesta figura temos a 

realidade subjetiva do quadro, é nela que o quadro mostra mais do que três figuras numa 

varanda. Aliado a esta característica está o facto de que o olhar de nenhuma das figuras 

vai ao encontro do observador. Não temos a mesma frontalidade dos dois exemplos 

anteriores mas no entanto é o observador que identifica este aspeto. Neste caso somos 

postos de fora da varanda e por isso estamos no lugar do exterior do edifício para onde 

as figuras se deslocaram. Esta alienação de algumas figuras na obra de Manet dá este 

sentido de estranheza e de certa forma autenticidade pois o facto de uma pintura mostrar 

apenas um pequeno fragmento do que seria uma narrativa torna-a próxima da realidade. 

E como se Manet registasse um momento da realidade sem uma intenção declarada de 

contar uma história e mesmo um momento concreto.  

Analisando a obra no seu conjunto, afastando-nos da procura de narrativa 

concreta em cada pintura, podemos ver de facto que Manet faz do Observador o seu 

tema. Le Balcon por si só poderá dar a ideia de ser uma pintura vazia de sentido mas 

juntando se a outros exemplos como Au Conservatoire, de 1879, [anexo 18] ou Le 

Déjeuner dans l’atelier, de 1869 [anexo 19] vemos este padrão de olhares que não se 

cruzam, onde as figuras parecem retiradas de outros contextos e reunidas numa só 

composição. O facto de Manet colocar mais do que uma figura na composição não é 

inocente. Este dispositivo baseia-se no tal conhecimento histórico de que fala James 

Rubin. Manet tem noção dos elementos que provocam a ideia de narrativa na pintura e 

ao introduzir duas figuras estabelece este efeito. Esta estranheza funciona de forma 

eficaz porque ao colocar duas figuras no mesmo espaço somos levados, como 

observadores, a querer perceber que relação existe entre as duas. São as tais 

expectativas que criamos e que depois de estudar melhor a pintura ficamos detidos na 

expressão das figuras que não comunicam entre si.  

                                                            
23 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. O Plano da Imagem: Espaço da Representação e Lugar do 
Espectador. Lisboa: Assírio & Alvim, cop. 1996. Pág. 104 
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Por fim, queria dar mais um exemplo para explicar uma característica da obra de 

Manet que é o lugar vazio. Podemos deduzir duas situações: que Manet deixa esse lugar 

vazio para que a pintura respire e seja ocupado pelo observador, onde o seu olhar 

descansa; ou então parece sempre que uma figura saiu da cena. Refiro-me a casos como 

La Musique aux Tuileries e Bal masqué à l'opéra, de 1873 [anexo 20]. Em La Musique 

aux Tuileries, temos do lado direito da composição uma cadeira vazia e com isto o 

espaço para especular sobre várias interpretações. Esta cadeira poderá ser, como objeto, 

mais uma personagem da multidão; poderá ser um convite ao observador a tomar parte 

na composição no sentido em que a cadeira é deixada vazia para que este convite se 

renove a cada sujeito contemplador que se aproxime da pintura; ou ainda, um elemento 

que se destaca da mancha geral de personagens para que o questionemos ou seja, poderá 

ser uma espécie de isco para que o observador seja puxado para a pintura porque 

interrompe o ritmo interno da pintura. É um punctum que atrai o observador. No outro 

exemplo, Bal masqué à l'opéra o lugar vazio está do lado esquerdo e curiosamente há 

um objeto no chão. Concretamente neste exemplo, Manet parece convidar o observador 

a apanhar este objeto que será possivelmente uma máscara. Há não só um envolvimento 

dado ao observador como também uma ação. Já no Bar des Folies-Bergerés o 

observador assume o papel de pedir ao balcão. Não só é atraído para o quadro como 

observador mas incorpora-se ao ponto de ser uma personagem participante do quadro. O 

mesmo não se trata com Chardin ou Friedrich onde o observador está fixo no seu lugar 

de observador em relação à pintura. 

Neste exemplo Bal masqué à l'opéra há ainda outra questão que se prende há 

predefinição do olhar em La Musique aux Tuileries. No plano superior da composição 

há uma segunda realidade cortada pelo limite da tela. Manet foca-se no plano inferior 

mas deixa esta sugestão, esta abertura de que há mais a que não temos acesso. Este 

plano na parte superior da composição mostra outro grupo de pessoas semelhante ao 

que podemos ver no plano central mas mais uma vez o nosso olhar está limitado, 

ficando este espaço apenas como provocação. 

Com este conjunto de exemplos não temos noção da obra completa deste artista 

mas dá-nos a perceção de que o observador não passa despercebido nesta obra. Muito 

pelo contrário, ele acompanha e, poder-se-á mesmo dizer, define a construção do espaço 

da própria pintura. Cito mais uma vez Bernardo Pinto de Almeida quando diz que 

Manet “coloca o espectador face à objetividade do assunto que é representado, enquanto 
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materialização ou representação de uma subjetividade”24 – objetividade sendo a 

natureza realista da representação como véu que cobre o subjetivo e o deixa 

transparecer aos poucos.  

O observador tem um papel ativo na obra deste pintor, participa da composição e 

Manet não ficou, de forma nenhuma, indiferente a esta parte do universo da Pintura que 

é este outro olhar sobre a obra, um olhar que é exterior ao do próprio pintor. E tendo 

perfeita consciência disso, Manet de certa forma preparou-se para este olhar crítico da 

entidade observadora afirmando, de forma clara nas suas obras, que a enfrentaria. 

Respondeu-lhe com um olhar frontal e corajoso, que é o que vemos na expressão das 

suas figuras. 

 

                                                            
24 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. O Plano da Imagem: Espaço da Representação e Lugar do 
Espectador. Lisboa: Assírio & Alvim, cop. 1996. Pág. 183 
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2.4 Thomas Struth: “o lado de cá” 

 

O caso de Thomas Struth é um muito particular. Dou-lhe especial destaque 

porque os exemplos que irei dar aqui são uma parte concreta da obra dele que se apoia 

totalmente na Pintura. É que no caso deste artista o suporte não é a tela mas sim a 

impressão fotográfica. Apesar de este fator, contínuo a referir-me a Struth como pintor 

pois ele encaixa-se perfeitamente neste leque de artistas aqui falados. As suas imagens 

tratam precisamente da figura humana absorta e da relação obra-observador. É 

impressionante poder afirmar isto e no entanto temos uma abordagem completamente 

original. Struth mantém o mesmo suspense a partir do momento que nos inverte a 

situação sem trair os pintores que falei aqui. Elimina o objeto a ser observado das suas 

composições e apresenta-nos uma nova imagem que nos deixa com o mesmo mistério. 

Vemos agora o observador sem ver a pintura. E isto parece-nos tão óbvio. Sendo 

fotografia, as conclusões que tiramos poderiam ser mais rápidas mas aquela ponta de 

curiosidade ficou à mesma preservada.  

Struth trata de fazer justiça ao observador captando-o perante o quadro. Mas 

depois como somos observadores de observadores, a barreira mantém-se. Não podemos 

penetrar a superfície da imagem e obter as nossas respostas. De certa forma o 

observador aprende a aceitar esta a limitação do seu lugar e a pintura torna-se uma fonte 

eterna de entretenimento justamente por ter esta barreira levantada ao observador.  

Struth usa a fotografia como um instrumento de origem científica para explorar 

o psicológico em oposição a ser um médium voyeurista ou fetichista. Considera a ida 

aos museus um ritual social complexo de ver e ser visto. Escolhi-o para este estudo pela 

particularidade que dá ao papel do observador. Struth diz que quer “relembrar o público 

que quando as obras de arte foram feitas ainda não era imagens de referência nem peças 

de museu. Quando uma obra de arte se torna fetiche, ela morre.”25 Struth tem como 

intenção que as pinturas presentes nas suas fotografias de museus recuperam um pouco 

da sua vitalidade original quando vistas de novo no contexto que ele proporciona tão 

impecavelmente. Diz o próprio artista que “queria tirar fotografias em que tudo era tão 

                                                            
25 TUCHMAN, Phyllis in On Thomas Struth's "Museum Photographs" – artnet.com (7/02/2011) 
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complexo e detalhado que se podia olhar eternamente para elas sem conseguir ver 

nada”26 

Nas obras de Struth existe uma relação muito próxima entre as figuras 

observadoras e as figuras presentes nas composições dos quadros. Existe um diálogo 

mudo entre os observadores e as pinturas. Struth prolonga a relação entre a pintura e o 

observador, de que falava tanto Diderot, ao registar este mesmo momento – do 

observador perante o quadro – de uma forma ainda mais profunda em que o segundo 

observador (observador da obra de Struth) assiste a este diálogo mudo. Torna-se ainda 

mais complexa a obra ao assistirmos a um envolvimento ou uma situação de absorção 

dupla. 

Em Louvre 4, Paris, de 1989, [anexo 21] Struth apresenta-nos o espaço de museu 

onde vemos um conjunto de pessoas perante A Jangada de Medusa de Gericault. As 

figuras na pintura estão absortas anulando os espectadores. Por sua vez, as figuras que 

observam a pintura estão também absortas e por isso, anulam também o observador 

desta imagem de Struth. Este observador da fotografia é inexistente duas vezes. 

Estamos numa posição de observador da relação pintura-observador. É como se Struth 

ilustrasse o que Diderot quis exprimir. Ou ao deparar-se com a questão da absorção 

quisesse mostrar essa situação ao vivo. Observar o espectador ao ser negada a sua 

existência perante a pintura. Este caso é muito explícito ao vermos as figuras de costas. 

Os observadores parecem ser testemunhas do drama humano na pintura, na qual todos 

os olhares fora da pintura estão dirigidos para um sinal distante de salvamento. Os 

olhares dos observadores seguem o dos marinheiros naufragados, mas o nosso olhar já 

apreendeu esta dupla sequência. Nos paralelos picturais entre a fotografia e a pintura, 

experimentamos os dois como uma janela, e as janelas são obstáculos físicos, mas não 

visuais.27 As figuras que se formam para observar a pintura fazem um eco posicional 

das figuras do naufrágio. Parecem continuar a posição dos marinheiros para fora da tela 

ao concentrarem-se no canto inferior esquerdo da composição fotográfica. Sendo o sinal 

distante de salvamento ao longe na pintura como que um ponto de fuga, tudo se 

organiza a partir daí: as figuras na pintura e, consequentemente, os espectadores 

                                                            
26 O’HAGAN, Sara. “Thomas Struth: photos so complex 'you could look at them forever”. The Observer, 
3 de Julho, 2011. 

27 FRIED, Michael - Why photography matters as art as never before. New Haven: Yale University Press, 
cop. 2008. Pág. 117 
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captados nesta imagem. É como se este sinal distante de salvamento determinasse a 

realidade interior do quadro e depois a realidade exterior que prolonga, num tom menos 

dramático, a mesma postura para fora dos limites da tela para dentro do museu. Struth 

parece ter captado isto em vários exemplos. As figuras quase que organizam 

inconscientemente, segundo a mesma regra da composição. É como se o ambiente do 

quadro inconscientemente as levasse a recriar ou prolongar a mesma distribuição de 

espaço que se vê na pintura para o espaço do museu. E Struth lá estava atento a todos 

estes fatores. 

Já na Galleria dell'Accademia I, Venice, de 1992 [anexo 22] os observadores 

criam outra situação interessante. A pintura na composição é a Feast in the House of 

Levi de Veronese que ocupa quase o total de uma das paredes do espaço. O espaço está 

povoado de todo o tipo de pessoas, turistas com as suas máquinas, etc. Struth escolheu 

esta pintura pela naturalidade que Veronese atribuiu às suas figuras numa refeição e as 

pessoas que passeiam pelo espaço – espectadores de hoje – estão presentes no sentido 

de prolongar esta dinâmica da pintura. Apenas algumas figuras observam o quadro, 

outras em primeiro plano – algumas desfocadas ou tremidas – encontram-se em 

movimento ou concentradas noutras obras. Esta diversidade interna da composição – a 

diferença na escala dos espectadores, a sua distribuição no espaço, a direções dos seus 

olhares – destaca a obra de Veronese separando-a da realidade turística. Os espectadores 

têm, então, um papel duplo: de ressaltar a obra mas ao mesmo tempo de recriar o 

ambiente próprio da pintura. Struth dá uma naturalidade às suas cenas que evocam uma 

certa familiaridade de uma saída ao fim-de-semana. Dá-nos a sensação que estamos lá 

ou que já lá estivemos. O ruido que se sente na pintura transborda para fora da tela para 

o conjunto dos espectadores. Como esta relação de semelhanças que estabelecemos 

entre o quadro exposto e o seu público observador, é-nos dada também outra perspetiva 

da pintura em si. Dá-nos outro olhar sobre a pintura no sentido em que a podemos 

interpretar de forma mais próximo concluindo que tanto Struth como Veronese recriam 

uma cena natural, quotidiana. Dilui-se um pouco a distância que temos perante uma 

obra clássica tornando-se de repente acessível e aplicável à nossa realidade diária. 

Hans Belting afirma que “Struth prefere traçar características comuns entre as 

pinturas e os espectadores a apontar o contraste entre as duas realidades. Interessa-se 

por pôr as figuras das pinturas e as figuras que as observam ao mesmo nível.” Mas é 

precisamente no captar de uma realidade no museu semelhante à da obra e o facto de 
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conseguirmos identificar isso que se dá o contraste. Uma destaca a outra justamente 

pelas semelhanças. E como se a pintura induzisse um reflexo no espectador que os faz 

reproduzir o ambiente da pintura. Belting continua quando diz que “começamos a ver as 

fotografias como dramas em que os atores estão em busca de uma audiência, e essa 

audiência, por sua vez está em busca de uma experiência, ou numa busca por si só.”28 

Em Audience 10 (Galleria Dell’Accademia), Florenz, de 2004 [anexo 23] temos 

esta realidade do observador levada ao extremo em que já não se inclui a pintura que 

observam na composição sendo a expressão de cada um e a referência a pinturas ao 

fundo a única forma de deduzirmos o que estão a ver. A pintura passa para o lugar 

invisível – que seria do observador – e o observador é o novo objeto artístico. Aqui 

justamente há maior subtileza pois as figuras estão de frente e a sua atenção está tão 

afincadamente dirigida a um determinado ponto dentro da composição que não nos resta 

como observadores desta fotografia outra hipótese senão a de nos rendermos ao lugar 

inexistente para estas figuras. O diálogo entre elas e a pintura que contemplam está 

completamente fechado. Têm uma relação tão estreita que nós, como espectadores, 

apesar de nos vermos refletidos nesta imagem, em nada podemos interferir. As imagens 

deixam no observador a vontade, se fosse possível, de entrar na imagem para ver o que 

está justamente do seu lado, ver concretamente o que mantém as figuras tão absorvidas.  

Thomas Struth com esta serie de fotografias pretende uma reflexão sobre o 

destino da Arte nos museus. E chega a questionar se as galerias artísticas “são um 

cemitério ou um organismo vivo onde as pessoas podem cultivar-se sobre os aspetos da 

vida humana”29. Struth regista estes momentos com uma construção cuidada chegando a 

estar muitas horas ou até dias em campo para conseguir a imagem intencionada. No 

fundo, questiona a relação entre a obra e o espectador deslocando-se para local próprio 

onde essa relação se estabelece. Nós, como espectadores da sua obra, apenas 

prolongamos esta sua observação ao estarmos absortos diante das suas imagens. Estas 

imagens também dirigem a nossa reflexão para a questão da multiplicidade de 

interpretação de uma pintura. Olhando para este grupo de pessoas sabemos que cada 

uma tem uma experiência diferente diante do quadro e é impressionante pensar que 

                                                            
28 FRIED, Michael - Why photography matters as art as never before. New Haven: Yale University Press, 
cop. 2008. Pág. 116 

29 TUCHMAN, Phyllis in On Thomas Struth's "Museum Photographs" – artnet.com (7/02/2011) 
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estas pinturas expostas nos museus são vistas por milhares de espectadores nunca 

deixando de ser uma novidade justamente por esta individualidade do observador. Para 

uns pode ser vista pela primeira vez, para outros de experiência nova cada vez que se 

reencontram com ela. 

No fundo, Struth ao questionar as obras nos museus questiona também a 

realidade do observador pois o museu, sendo um lugar onde a pintura vive implica 

sempre a ida do observador ao encontro dela. É questionar a relação ente os dois e um 

lugar onde essa relação se dá regularmente. Considero que não há este perigo da obra de 

arte se tornar fetiche pois a constante renovação do olhar observador ecoa a constante 

renovação da obra em si. A reprodução de uma pintura não se compara com a 

experiência que é encará-la ao vivo e por mais que essa reprodução chegue a um ponto 

de saturação, a imagem original preserva sua frescura. Estas fotografias dos 

observadores na dinâmica do museu permite-nos reavaliar a nosso lugar no papel de 

sujeito contemplador. A partir dessa consciência de que a pintura se esforça para nos 

transmitir algo temos que ter a certeza de que da nossa parte há a consciência de 

procurar receber essa transmissão. 
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2.5 Michael Borremans: pintura auto-suficiente 

 

E por fim a estranheza total. A ilusão depurada ao mais meticuloso gesto. A 

expectativa levada ao golo sem dar o ultimo golo de satisfação. A obra de Michaël 

Borremans tem como característica principal o enigma. Este, intencional ou não, está 

presente nos seus trabalhos de tal forma que as obras mantêm-se interrogações concretas 

que intrigam e espantam os seus espectadores. Mas este enigma não procura ser 

resolvido, está satisfeito por simplesmente transmitir algo sem ser completamente 

compreendido. Outra forte característica do trabalho deste artista é a sua capacidade de 

manipular o tempo. Tudo parece estar suspenso, sem andamento nem progresso e esta 

capacidade não se prende a nenhum suporte ou médium em particular. Questionamos 

como é que uma cena tão simples se torna uma imagem tão complexa quando se analisa 

do ponto de vista de como ela é recebida ou seja, do observador. Digo simples no 

sentido visual, sem grandes ruídos, em que muitas vezes (ou quase todas) as 

composições são compostas de figuras sobre fundos neutros, planos uniformes que não 

nos dão indicação de espaço ou mesmo de profundidade. 

Michaël Borremans, nos seus temas, tem a habilidade de tornar um tema banal 

do dia-a-dia em algo para alem do vulgar e transformar ações repetitivas numa 

sequência cheia de significados. Segundo Delfim Sardo, Borremans faz parte de um tipo 

de artistas que ‘são o desenvolvimento de competências técnico-pictóricas muito 

sofisticadas por vezes num estranho limbo entre um enorme conservadorismo e uma 

atitude crítica e distante’. 30 Michaël Borremans é caracterizado como um artista que se 

liga a um momento de prática de representação pictural com uma capacidade de voltar 

ao que se acha muitas vezes afastado da arte contemporânea e que através da sua obra 

regressa com qualidade pictórica e virtuosismo não sendo, no entanto, considerado 

como conservador pois na sua obra há uma “capacidade crítica que nos perturba pelo 

carácter dúbio e desafiador da nossa interpretação”. 31 Como Manet, parece servir-se da 

tradição da pintura como banco de dados tendo noção da importância de cada 

dispositivo e que tipo de interpretações estes dispositivos poderão suscitar no 

                                                            
30 SARDO, Delfim, Pintura redux: desenvolvimentos na última década, Lisboa: Público, Fundação 
Serralves, 2006. Pág. 74 

31 Idem, p. 74 
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observador. Delfim Sardo considera que existe uma possível conotação em relação ao 

surrealismo na obra de Michaël Borremans pelo uso da repetição. Esta repetição é 

utilizada de duas formas: pela recorrência ao gesto representado (moldar, escavar, 

arrumar, mexer, ordenar) e pela sucessividade de situações que atravessam os diferentes 

suportes, desenho, pintura e filme, contrariando ou dilatando a estrutura temporal. Este 

gesto representado torna-se fundamental para um jogo de expectativas que Borremans 

faz com o observador. Isto porque é através desta concentração, esta absorção da figura 

no seu ato que o jogo se desenvolve. À primeira vista somos levados a pensar que existe 

algo que nos escapa na compreensão da pintura. É de tal forma intensa a postura das 

suas figuras que parece que foram retiradas de outro contexto e agora destacadas como 

que num olhar interior do pintor sobre elas. É o caso da criança representada numa 

superfície espelhada negra e que, no filme, gira sobre si própria. 

Para dar alguns exemplos temos o caso de Four Fairies, de 2003, [anexo 24] que 

é dos que reúne melhor este jogo que Borremans aplica nas suas pinturas. As quatro 

figuras debruçam-se sobre um plano negro. A sua postura indica que estão ocupadas 

com algo muito concreto, a própria expressão nas suas caras aponta para isto e 

inesperadamente estão inseridas neste plano negro. Ele cobre o que nos daria a reposta 

para a sua atividade. Em The Apron, de 2009, [anexo 25] passa-se o mesmo mas aqui a 

expressão de concentração está nas mãos e a forma como pousam cuidadosamente sobre 

um plano branco. Se em Chardin e Manet nos é dado fragmentos de possíveis 

narrativas, em Borremans por sua vez dá-nos um fragmento desse fragmento. 

Cobrindo o centro da ação não é o único dispositivo que Borremans utiliza neste 

jogo, muitas vezes vemos toda a concentração e intensidade de uma figura com o olhar 

focado diretamente para as suas mãos. Mas não é por ter todos os elementos visuais da 

ação que nos dá maior compreensão da imagem. Refiro-me a Tricalhando, de 2002, 

[anexo 26] onde tudo está claro a nível de postura das figuras e o seu objeto de 

observação. Pela quantidade de figuras na composição até poderíamos estabelecer um 

padrão mas pouco mais que isso. O título do quadro acrescenta uma sugestão mas tudo 

está medido ao ponto de no fim o observador ser deixado com uma grande ponto de 

interrogação no colo. As figuras parecem estar a fazer uma espécie de manutenção ao 

terreno que têm em mãos. Borremans também se serve da mudança de escala para 

lançar mais mistério nos seus quadros. Aqui o observador não se conseguir qual seria a 

sua escala em relação aos elementos da composição. Em In the Louvre – The House of 
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Opportunity, de 2003, [anexo 27] sucede-se o mesmo. Aqui Borremans joga claramente 

com uma indefinição de espaço através da relação de um elemento com o outro. As 

figuras que observam esta casa têm todas escalas diferente ficando o observador desta 

pintura com um olhar universal sem se identificar com uma escala em concreto. 

Borremans, através das suas composições, cria uma expectativa inicial para 

depois lançar os seus observadores noutros campos que já nada têm a ver com essa 

expectativa inicial. Forma assim ilusões, deixando-os seduzidos pelos quadros com 

curiosidade de chegar a alguma conclusão. A primeira vez que olhamos para a obra, 

tiramos logo uma conclusão e apercebemo-nos imediatamente a seguir que há algo fora 

de vulgar na composição, que não se trata de um tema de género. Nesse momento 

somos transportados para universos de teor mais complexo. Borremans cria uma 

estranheza própria nas suas obras que provoca um questionamento para a sua 

compreensão. 

No contexto deste estudo, parece que Borremans reúne um pouco do que é 

essencial das obras dos artistas aqui falados. Aplica esta negação do observador quando 

as suas figuras se absorvem no gesto. As figuras precem estar completamente 

debruçadas sobre si próprias como num momento interior que corresponde ao tempo do 

quadro ou justamente por ser um momento interior, introspetivo, que a ideia de tempo 

cessa de existir, regendo-se o momento pela duração de um pensamento, que será 

precisamente uma duração indefinida captada e trancada eternamente nos limites de 

uma tela. 

Mais uma vez, as figuras nunca dirigem o seu olhar para o espectador – o que 

parece ser um dispositivo fundamental para conseguir este efeito da absorção. Parecem 

ignorar a presença do espectador criando uma distância inquebrável mas ao mesmo 

tempo, uma sensação de proximidade imediata por nos ser revelada algo tão concreto 

como uma ação. É uma dualidade contrastante que torna as obras perturbadoras e 

interessantes por nos ser revelado algo mas não tudo. Há uma complexidade sob um véu 

figurativo e por isso as obras apresentam-se como algo misterioso e enigmático que é 

sedutor em todos os aspetos conduzindo a interpretação do espectador para um tema 

narrativo. Este véu do realismo é o que nos mantém agarrados à procura da narrativa. A 

narrativa, no entanto, apesar das obras apresentarem vários sinais que a indicam, acaba 

por nunca se manifestar. Borremans encontra na representação da figura humana a 

melhor forma de manter o espectador à deriva pois sendo um referente facilmente 
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identificável (os tais dispositivos32) cria a expectativa, e é justamente nesse referente 

que ele introduz a estranheza e o mistério. 

As personagens ou actores assemelham-se a bonecos de cera animados que, 

através das suas ações meticulosas, criam um acontecimento, por mais básico que ele 

seja. Em Chardin, o seu tema está de facto muito fiel a uma cena real autêntica, possível 

de ser verdadeira, física pois Chardin retrata momentos reais como todos os seus 

atributos representativos. No caso de Michaël Borremans, a cena é depurada de forma a 

ficar apenas a ação da figura e por isso esta ação amplia-se por se a única referência que 

nos prende à realidade. Contrasta com o contexto em que Borremans insere as figuras 

que é praticamente minimal, abstrato. O facto desta ação, este gesto ser amplificado no 

seu isolamento, dá-nos esta ideia de que estamos perante um pensamento e não uma 

cena em tempo real. E este tempo das pinturas contagia o observador que se mantém 

eternamente diante da pintura a tentar decifrá-la. Estas ações meticulosas são o que atrai 

o espectador e mantêm acesa a sua expectativa. Somos confrontados com uma imagem 

que parece contar algo mas que apenas nos é dado um instante dessa história e por isso, 

mantém-nos num plano especulativo. O fluxo de tempo é remetido para uma 

representação de vários instantes. O tempo aparece com algo espesso como um líquido 

viscoso que se anula a si próprio e que segura estes pequenos movimentos sem 

finalidade, celebrando a ausência de progresso. Para Borremans, segundo Massimiliano 

Gioni, a “forma do espetáculo mais sedutora reside num ato de suspensão, uma espécie 

de inação. A sua ideia de teatralidade não tem clímax nem golpe, não é dado a um 

grande finalidade interessando-se mais por registos menores, tons subtis e narrativas 

cíclicas.”33 Esta falta de finalidade é deixada ao observador, na qualidade de unidade 

que completa cada pintura. Borremans recusa um enredo identificável e procura uma 

ausência de desenvolvimento narrativo. Os filmes, concretamente, destacam-se pelo 

peso do silêncio que se torna mais intenso do que poderia ser qualquer outro tipo de 

som ou discurso. Borremans parece refugiar as figuras das suas obras do espectador 

                                                            
32 Como disse no capítulo de Manet, o pintor, ao usar a tradição da pintura como banco de dados a que 
recorre, tem perfeita noção das reações que provoca no observador ao criar determinadas situações nas 
suas composições. Manet fê-lo com a introdução de duas figuras o que provoca no observador a vontade 
de estabelecer a relação entre as duas. Borremans aqui explora simplesmente a figura humana como um 
elemento que transmite sempre uma expressão e sabe que o observador, ao ver a figura humana como 
único elemento da composição imediatamente identificável, vai à procura de encontrar esta expressão por 
mais variada que ela possa ser. 

33 GIONI, Massimiliano. Michaël Borremans: Weight. Ostfildern: Hatje Cantz, 2007. pg.19 
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neste mundo desconhecido e quase inacessível. Mantendo a pergunta colocada pelo 

espectador sem resposta, liberta-se dele. As figuras ficam resguardadas nos seus 

mundos sem serem rotuladas pelas conclusões que o observador poderá tirar. E mesmo 

que haja uma conclusão possível, tal como o podemos fazer de forma superficial em 

qualquer outro dos artistas aqui falados, continuamos maravilhados pela forma como 

estas imagens vieram a ser e como é possível depositar nelas esta subjetividade tão 

grande com tão poucos elementos, que podia perfeitamente não existir. Poderá ser que é 

justamente pela simplicidade que o panorama de respostas aumenta. 

A interpretação da obra de Michaël Borremans varia de espectador para 

espectador. Como disse no primeiro capítulo, trata-se do espelho onde a pintura se 

reflete e de que forma se encontra esse espelho na altura em que se coloca diante da 

pintura. É uma obra sem limites, apenas sugestões de ideias que permitem que ela 

supere qualquer interpretação ou conclusão tirada individualmente. Está liberta do olhar 

e do espírito de quem a vê. Como diz Ann Demeester, a obra de Michaël Borremans é 

“‘pão para os olhos’ que não precisa de ser comido ou devorado para ser saboreado e 

apreciado”34. É algo que nos prende pela eterna pergunta que lhe colocamos e essa 

insatisfação por não dominar o sentido e as intenções de Borremans nas suas obras é o 

que mantém a nossa curiosidade acesa sempre na expectativa de poder entrar no mundo 

do artista e compreendê-lo. 

Tanto Chardin como Borremans parecem ter percebido que o retratar situações 

repetitivas, momentos fulcrais ou pequenos acontecimentos mantinha o espectador de 

certa forma atento ou distraído com a ocupação intensa das figuras. Estas pequenas 

tarefas ocupam as figuras e nós como espectadores, simplesmente assistimos igualmente 

ocupados. Isto dá-se porque estes gestos são sempre algo pequeno, subtil e minucioso – 

opondo-se a gestos explícitos e dramáticos – somos obrigados a parar e observar com 

cuidado para confirmarmos o que estamos a ver. É nesta pausa que o pintor interfere e 

prolonga, ou adia mesmo, indefinidamente para que fiquemos sempre a verificar este 

pequeno gesto com a expectativa de a vir a adivinhar. Há um desejo de criar um mundo 

particular em cada pintura, um mundo que não esteja consciente de uma observação 

exterior ao seu contexto. No caso de Chardin, temos situações que se tornam autênticas 

e verdadeiras por serem retratadas fielmente sem a interrupção do espectador. No caso 

de Borremans estamos perante algo que é apenas uma fração de algo, onde o espaço e a 

                                                            
34 Excerto de Ann Demeester em Michaël Borremans: Weight, Ostfildern: Hatje Cantz, 2007. 
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figura e a escala são manipulados para nos deixar sempre no plano especulativo. Não há 

encerramento nas suas cenas e isto permite que elas sejam flexíveis às interpretações de 

cada observador. 

A sua obra torna-se então auto-suficiente por este estatuto de liberdade a que ela 

se eleva. O requinte das suas pinturas esconde-se bem pela indefinição do objetivo. Esta 

indefinição torna-se em si o tema da obra de Michaël Borremans. É-nos dada uma 

pulsação aqui e ali mas nunca chegamos a perceber completamente o sentido concreto 

das suas imagens. 
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III 

3.1 O trabalho prático 

 

Falar do meu trabalho de certa forma encerra este estudo. Todos estes artistas 

têm influenciado o meu percurso desde que estudo Pintura. O interesse pela figura 

humana sempre ocupou o lugar central do meu trabalho e à medida que desenvolvi este 

interesse pela figura humana na Pintura, o observador e todas as suas implicações 

vieram por acréscimo. De facto penso que estes dois polos – a pintura e o observador – 

são a raiz de qualquer produção artística. Um não sobrevive sem o outro. A pintura 

ganha existência apenas a partir do momento que é vista e o observador por sua vez, o 

observador cumpre o seu papel a partir do momento em que existe um objeto artístico a 

observar. 

Para este breve capítulo destaco dois exemplos recentes do meu trabalho que se 

ligam perfeitamente a todo este estudo que tenho feito aqui pois a sua produção 

desenvolveu-se paralelamente ao trabalho teórico. Penso que esta parte prática terá 

sempre que vir um pouco depois de toda a preparação que exigiu esta dissertação. As 

pinturas surgem agora de ideias iniciais que se for desenvolvendo ao longo deste estudo 

até se tornarem sólidas o suficiente para se materializarem. Esta espera resultou numa 

melhor coerência entre as duas partes dando unidade ao trabalho. 

Voltando primeiro ao interesse que sempre tive pela figura humana na Pintura. 

Penso que este interesse surgiu das possibilidades pictóricas que este elemento permite. 

De facto, a expressão da figura humana será o elemento da pintura mais próxima da 

nossa realidade, do nosso entendimento. Quando vemos uma figura numa pintura há por 

natureza uma ligação imediata justamente por nos identificarmos com ela. A figura 

numa pintura faz de chave à compreensão dela porque, de certa forma, ela determina e 

organiza-nos a leitura da composição. Dependendo da sua escala, estabelecemos depois 

o espaço e distância entre os outros elementos. Para além deste aspeto prático temos 

depois a sua expressão que comunica diretamente connosco com observadores. É a 

expressão de uma figura que mais nos afeta e por isso a obra dos artistas aqui estudados 

ganha tanta importância pois incide justamente nesta relação entre o observador e a sua 

relação com as figuras na pintura. O nosso olhar regressa instintivamente para uma cara 
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seja qual for a diversidade de formas que uma composição alberga. Concretamente na 

pintura realista é na expressão da figura que procuramos respostas para as questões que 

levantamos na sua observação. Deste modo, por me sentir em casa com a figura humana 

na Pintura, o meu trabalho explora as suas expressões e concretamente a expressão no 

contexto artístico, ou seja, a expressão contemplativa. Sempre me impressionou este 

carácter introspetivo que a Pintura provoca e o silêncio que vem acrescido a este 

carácter, pois a Pintura comunica com o observador através da imagem, através do 

mundo visível a que apenas tem acesso o nosso sentido da visão, o nosso olhar.  

Este capítulo em si é uma projeção do artista sobre o que será a reação do 

observador. E por isso encontro-me neste lugar de livre acesso a todas as perspetivas da 

experiência que estas duas obras proporcionam. Sou obrigada a sair do lugar do artista e 

olhar de forma descomprometida para a obra como se fosse o potencial observador, 

tarefa difícil porque sei como que demasiado sobre as implicações internas de cada obra 

para conseguir ter este olhar espontâneo que será o do observador a aproximar-se da tela 

pela primeira vez. 

Como primeiro exemplo, apresento The Little Screen, 2012 [anexo 28]. Esta 

pintura mostra-nos uma figura isolada, o que mantém o seu contexto no plano ambíguo 

de ser real ou irreal. A iluminação da composição tem um papel fundamental para o 

efeito pretendido no quadro, na expressão da figura e consequentemente na leitura do 

observador do quadro. A figura apresenta-se de costas para o foco de luz que vem do 

lado esquerdo o que permite um certo segredo e intimidade no que está a ver. O 

pequeno ecrã, no qual se concentra, é ele próprio um dispositivo da visão: uma máquina 

fotográfica. Isto resulta num conceito de dupla visão na pintura. É uma sequência 

fechada em que o observador vê a figura que por sua vez, vê o dispositivo fotográfico e 

este consequentemente capta o que está à frente da lente. A figura concentra-se 

totalmente no pequeno ecrã. O facto de estar de posicionada de perfil em relação ao 

observador e de costas para a luz, dá nos este sentido de intimidade por se esconder da 

luz mas ao mesmo tempo, o posicionar-se de perfil permite que o observador ainda 

tenha acesso ao que está a fazer. É como se se resguardasse de um público imaginário 

maior, representado pela luz, deixando ao observador individualmente a possibilidade (e 

o privilégio) de ainda ter acesso ao que ela esconde ou está em processo de esconder. A 

nossa atenção dirige-se para o pequeno ecrã depois de ver que este reflete luz na cara da 

figura. Ou seja, há uma realidade própria no espaço que vai da cara da figura ao ecrã. 
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Esta luz refletida na sua cara ilustra a ligação entre os dois elementos. Este perfil da 

figura e a sua atenção ao ecrã quase que provoca no observador a vontade de se por 

igualmente de perfil para tentar ver o pequeno ecrã.  

No segundo exemplo, The Fit, 2013 [anexo 29] muda um pouco a abordagem. 

Neste caso existe um pouco da frontalidade de Manet no sentido em que a figura se 

centra no quadro e a cena está bem iluminada mas a figura em si está barrada ao 

observador no sentido em que se fecha sobre si própria. Pela escala da figura e a sua 

proximidade da superfície do quadro, seriamos levados a pensar que estava tudo 

exposto e disponível. Para o observador de facto está, mas o diálogo direto com a figura 

é inexistente. A barreira reside no plano emocional do quadro ao mesmo tempo que nos 

convida a aproximar-se dele.  

Sempre refleti sobre esta relação e até que ponto é que nos conseguimos 

identificar com uma figura representada. Com este estudo tenho-me apercebido que no 

fundo estabelecemos sempre uma ligação com as figuras mesmo que essa ligação 

consista no constatar da rejeição da nossa presença por parte da pintura. Esta intenção 

de fechar a pintura ao observador dá a entender que há algo nesta rejeição que confere 

maior autenticidade à Pintura. Não que ela procure ser um mundo aparte da realidade 

mas de alguma maneira esse desligar-se de uma consciência sempre presente do ser 

observado dá-lhe outra espontaneidade. A Pintura (como toda a Arte) é por natureza 

algo que se expõe, ela tem a intenção de ser vista por isso este ficcionar da negação do 

observador é apenas mais uma forma de o trazer ao seu encontro. 

O meu trabalho procura encontrar-se com o espectador através de uma relação 

direta e por isso tenho representada na maioria figuras isoladas nas composições pois 

trata-se de fazer com que o observador se veja refletido na pintura pela expressão 

familiar que vê nela. Em Thoughts, 2010 [anexo 30] o objetivo era justamente 

reproduzir esta postura do observador perante o quadro e a própria reflexão artística. Em 

A Question floats about..., 2010, [anexo 31] o espelho deste olhar intenso com que 

observamos uma pintura. A pintura por sua vez devolve-nos o mesmo olhar. Esta 

presença do espectador no meu trabalho nem sempre se manifesta de forma óbvia mas 

tem sempre uma influência muito grande na própria estrutura de ideias com que pinto. 
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CONCLUSÃO 

 

Haverá sempre muito mais a dizer sobre a Pintura e o Observador. São duas 

realidades eternas que serão sempre motivo de reflexão, estudo e discussão. Estes cinco 

artistas são apenas uma fração ínfima desta procura de atrair o observador e as formas 

de fazer isso não se esgotam aqui nem se esgotarão pois a Arte contínua a ser uma 

forma única de comunicação. Chardin pelo seu ritmo simples e calmo, Friedrich pelo 

seu convite à reflexão, Manet com a sua subjetividade mascarada de confronto, Struth 

com a sua alerta, e Borremans com o seu mistério. Todos têm uma obra original, todos 

se preocupam com o que essa obra irá dar ao espectador. Como observadores, somos a 

terceira parte da obra, somos a parte que as completa, que as resolve, que dá resposta a 

tudo o que nelas foi depositado. 

Cada artista tem uma visão própria e uma forma particular de abordar o que 

enfrenta tanto visualmente como interiormente. O mesmo acontece com o observador. 

Estão colocados em lugares diferentes e em contextos diferentes e o objeto artístico é o 

lugar-comum onde se encontram. Podemos traçar infinitas interpretações porque a 

experiência é e será sempre só nossa. 
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Peter Greenaway, Leonardo’s Last Supper: A Vision by Peter Greenaway, Instalação 
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Jean-Baptiste-Simeon Chardin,  
Lady Sealing a Letter, 1732 
146 x 147 cm, Óleo sobre tela 



3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste-Simeon Chardin,  
Lady Taking Tea, 1735 
81 x 99 cm, Óleo sobre tela 
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Jean-Baptiste-Simeon Chardin,  
Saying Grace, 1740 
45.5 x 38.5 cm, Óleo sobre tela 
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Jean-Baptiste-Simeon Chardin,  
The Morning Toilet, 1741 
49 x 39 cm, Óleo sobre tela 

 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caspar David Friedrich,  
Woman at the Window, 1822 
47 x 5 cm, Óleo sobre tela 
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Caspar David Friedrich,  
View from the artist’s studio, Left Window, 1805-6. 
31 x 24 cm, Sépia 
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Caspar David Friedrich,  
View from the artist’s studio, Right Window, 1805-6. 
31 x 24 cm, Sépia 



9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caspar David Friedrich,  
Monk by the Sea, 1809. 
110.4 x 171 cm, Óleo sobre tela. 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caspar David Friedrich,  
Abbey in the Oakwood, 1809. 
110 x 171 cm, Óleo sobre tela. 
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Caspar David Friedrich,  
Picture in Remembrance of Johann Emanuel Bremer, 1817. 
43.5 x 57 cm, Óleo sobre tela 
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Caspar David Friedrich,  
Two Men by the Sea at Moonrise, 1817. 
51 x 66 cm, Óleo sobre tela. 



13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caspar David Friedrich,  
Woman before the rising sun, 1818. 
22 x 30 cm, Óleo sobre tela. 
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Édouard Manet 
Le Fifre, 1866 
160 x 97 cm, Óleo sobre tela. 
 



15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édouard Manet 
La Musique aux Tuileries, 1866 
76 x 118 cm, Óleo sobre tela 
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Édouard Manet 
Bar des Folies Begère, 1882 
96 x 130 cm, Óleo sobre tela 
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Édouard Manet 
Bar des Folies Begère, 1868 
170 x 124 cm, Óleo sobre tela 
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Édouard Manet 
Au conservatiore, 1879 
115 x 150 cm, Óleo sobre tela. 



19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Édouard Manet 
L’Déjeuner dans l’atelier, 1869 
118 x 154 cm, Óleo sobre tela 
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Édouard Manet 
Bal Masqué à l’Opera, 1873 
59 x 72.5 cm, Óleo sobre tela 



21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Struth 
Louvre 4, Paris, 1989.  
137 x 172.5 cm 
 

22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Struth 
Galleria dell'Accademia I, Venice, 1992 
190.18 x 233.05 cm 
 
 



23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Struth 
Audience 10,Galleria dell'Accademia, Florenz, 2004 
190.18 x 233.05 cm.  
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Michaël Borremans 
Four Fairies, 2003 
38 x 55 cm, Óleo sobre tela 
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Michaël Borremans 
The Apron, 2009 
38 x 55 cm, Óleo sobre tela 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michaël Borremans 
Trickland, 2002 
38 x 55 cm, Óleo sobre tela 
 
 



27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michaël Borremans 
In the Louvre – The House of Opportunity, 2003 
38 x 55 cm, Óleo sobre tela 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Little Screen, 2012 
80 x 100 cm, Óleo sobre tela 



29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Fit, 2013 
70 x 90 cm, Óleo sobre tela 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thoughts, 2010 
72 x 93 cm, Óleo sobre tela. 



31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Question floats about..., 2010 
90 x 70 cm, Óleo sobre tela 
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