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Resumo 

 

 
Esta dissertação em Desenho inclui um trabalho teórico e um trabalho artístico, 

convocando correntes ou movimentos, através de autores que exploraram e reflectiram 

sobre o acaso no seu trabalho. Tanto a investigação teórica como a prática foram 

desenvolvidas em simultâneo, levantando temas relativos à autonomização do desenho, 

menos dependente das questões da representação e valorizando dados da percepção e 

da emoção. Na parte teórica, investigaram-se autores que valorizaram o gesto como 

instrumento autónomo do conhecimento. No trabalho artístico partiu-se de processos 

recenseados anteriormente, na obra de diversos artistas, para ensaiar novos gestos e 

novas possibilidades expressivas. 

Foram convocadas técnicas e materiais que proporcionaram, através do fluir da 

tinta e do gesto sem controlo, variações tonais e formais, favorecendo os acidentes 

favoráveis de que falava (Dubuffet). Estas acções do manchar, traçar e colar visaram 

gerar desenhos imprevistos. 

 

 

Palavras-chave:     Desenho;     Acaso;      Percepção;      Emoção;        Gesto. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This dissertation about Drawing combines one part theoretical and another 

artistic assembling trends or movements, through creators who sought and thought 

about fortuity in their artwork. Both formal and practical investigations were developed 

simultaneously bringing up questions related to the autonomy of the drawing, not 

relying on representation issues but enhancing values of perception and emotion. The 

theoretical part explores artists who reinforced the gesture as an autonomous instrument 

of knowledge. The artistic part begins with the processes enumerated previously in the 

artwork of several artists, to experiment new gestures and new expression possibilities. 

 Were assembled techniques and materials that provided shade and form 

variations through the uncontrolled gesture and the flowing path of the paint, promoting 

the fortunate accidents (Dubuffet) describes. By staining, tracing and assembling was 

intended to achieve unexpected drawings. 

 

 

Keywords: Drawing; Fortuity; Perception; Emotion; Gesture.
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Introdução 

 
“Não há forma na natureza, porque não há nem interior 

nem exterior. Toda a arte nasce no espelho do olho.”
1
 

Nietzsche 

 

 
Esta dissertação assenta num trabalho teórico/prático baseado no tema do acaso 

no desenho. Foram analisadas as correntes artísticas que o exploraram e utilizadas 

metodologias próprias na criação de imagens pictóricas que deram origem a duas séries 

de desenhos com os títulos “Acumulações” e “Paisagens Imaginárias” (I, II, II). Os 

desenhos destas duas séries têm como ponto de partida metodologias já anteriormente 

utilizadas por outros autores, consubstanciando-se essas experiências no 

aprofundamento e investigação de um desenho de forte carácter experimental. 

A captação do movimento no Desenho, a utilização da razão como instrumento 

do conhecimento e o gesto como modo de expressão intensificam o poder da invenção 

baseada no acaso. O “poder” da mancha, porque aleatório, pode comportar em si o 

detalhe do acabamento, dependendo daquilo que a mente pretenda encontrar. 

Nesta dissertação investigaram-se movimentos artísticos, tais como os 

Movimentos Dadá, Surrealista, Arte Bruta e o Movimento Fluxus e os trabalhos de 

alguns autores a eles ligados assim como, as metodologias por eles seguidas, 

evidenciando o papel principal do gesto casual. Registou-se que, embora a gestualidade 

aconteça através de formas que se multiplicam, existem variadíssimos processos 

criativos que combinam o acaso com o intencional. Outros porém privilegiaram a 

possibilidade de integrar manchas geradas pelo acaso com registos a partir da 

observação directa. Esta aparente ambiguidade é, no entanto, proporcionada pelas 

formas indeterminadas da mancha de tinta que estimula o processo mental da 

imaginação e que depende das particularidades inerentes a cada artista. As manchas são 

utilizadas e encaradas como fornecedoras do improvável e do acaso, embora não 

estejam desprovidas da influência da mente e do conhecimento já previamente 

adquiridos. A distinção entre aquilo que vemos e o modo como interpretamos aquilo 

                                                
1 Friedrich, Nietzsche, citado por Aurora García em, http://ciac.pt/pt/noticias-recentes/133-

exposicoes/exposicao-ruisanches/324#.Vg6JupiFPIU, (acedido em 02/10 2015).  

http://ciac.pt/pt/noticias-recentes/133-exposicoes/exposicao-ruisanches/324#.Vg6JupiFPIU
http://ciac.pt/pt/noticias-recentes/133-exposicoes/exposicao-ruisanches/324#.Vg6JupiFPIU
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que vemos e o papel que a mente desempenha como instrumento da visão são já uma 

delineação da ideia. 

 Tanto Alexander Cozens (1717-1786), como os movimentos Dadá, Surrealista, 

Arte Bruta, Movimento Fluxus e a arte contemporânea, integraram e integram, artistas 

que recolhem na influência surrealistas e no modo com que estes protagonizaram as 

formas de fazer arte, princípios assentes na rotura com padrões estéticos anteriormente 

estabelecidos e onde se privilegiou técnicas e metodologias baseadas na escolha do 

aleatória e do acaso.  

O Manifesto Dadá, de 1918, declara a discordância com a lógica e com a 

psicanálise por estas contribuírem com o estabelecimento de uma ordem. Dadá é o nada 

e esta ideia, expressa em manifesto, é, entre todas, a que mais se repercute nas acções e 

nas obras dos artistas que protagonizaram este movimento. A destruição de conceitos 

como a moral, a lógica da religião, a crítica do belo e da ciência (porque portadoras de 

significados, como a harmonia, a ordem, a utilidade e a razão) foi o princípio que teve 

na sua essência a destruição de escolas, sistemas e movimentos artísticos. Marcel 

Duchamp (1887 – 1968) e os seus conhecidos ready-made tratavam já o desfazer 

artístico através do extremismo, imprevisibilidade e desarticulação com a lógica 

reclamando para si o acaso como ferramenta do processo criativo. 

Hans Arp (1887 – 1966) intensificou também experiências que permitiram os 

acidentes favoráveis como, por exemplo, trabalhar na penumbra para não conseguir 

identificar cores ou outros elementos da composição. A utilização de objectos, muitas 

vezes quase sem nenhuma interferência por parte do artista (como aconteceu com os 

ready-made de Marcel Duchamp 1887 – 1968), ou a inclusão de frases ou palavras nas 

suas obras com o objectivo da procura do inconsciente, para que o fenómeno do acaso 

pudesse proporcionar resultados imprevisíveis. Estes acidentes favoráveis estão também 

incorporados nas fotografias de Man Ray (1890-1976), assim como nos trabalhos de 

Max Ernst (1891-1976) que utilizava a técnica da frottage para criar texturas ocasionais. 

O desenho automático utilizado por André Masson (1896 – 1987), que incorporou o 

movimento do gesto e da escrita automática, onde se anotavam palavras ou frases que 

surgiam na mente, proporcionadas pelo estado de sonho, eram um processo também 

utilizado por Tristan Tzara (1896 – 1963), embora num contexto mais psicanalítico e 

mais próximo daquilo a que Freud chamou “associação livre”, libertando a poesia do 

verso e da rima. 
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Também os Surrealistas como (André Breton (1896-1966), no seu primeiro 

manifesto de 1924) defenderam que as obras deveriam ser executadas à margem da 

razão, despojadas de racionalização e de preocupações estéticas sem a procura de 

sentido, apenas livremente desencadeadas por estados semi-hipnóticos, sob influência 

do álcool, da fome, ou de drogas para provocar alucinações e utilizaram também relatos 

de sonhos e a conjugação de textos escritos por diferentes pessoas. Max Ernst (1891-

1976) utilizou nos seus desenhos a escrita automática e a conjugação de formas 

“incongruentes”, colagens sem ordem (fora da lógica), refazendo aqui e ali uma outra 

realidade através da alteração da relação entre as imagens. Este método valorizava a 

actividade do subconsciente por suprimir a possível censura realizada pela mente 

consciente, embora estes artistas surrealistas pudessem mais tarde trabalhar alguns 

aspectos compositivos do desenho de forma consciente para realçar uma forma mais 

“adequada”. O poeta belga Henri Michaux (1899), por exemplo, realizou, em 1955 um 

conjunto de desenhos sob o efeito de mescalina na procura da ruptura com o consciente 

e dos acasos da acção simbólica dos gestos. 

Jean Dubuffet (1901-1985) propôs o termo Arte Bruta para caracterizar a sua 

colecção de objectos fabricados por crianças, naïfs e psicóticos. Nas suas investigações 

favoreceu a atitude da pureza mental original ampliando as suas investigações às obras 

produzidas por pessoas com deficiência mental, que eram classificadas pela medicina, 

ou pelo sistema jurídico como pessoas destituídas da sua cidadania. Nas suas obras 

podemos observar que o suporte e os materiais foram utilizados como ponto de partida, 

é na primeira mancha de tinta que é depositada todo o efeito que pode resultar numa 

aventura do aleatório, processo já anteriormente defendido por Alexander Cozens 

(1717-1786). Dubuffet utilizou materiais mais rudes como pastas espessas, barro e areia, 

para explorar melhor as possibilidades expressivas dos materiais, obtendo através das 

texturas aquilo que outros poderiam obter através do cromatismo. As imagens assim 

trabalhadas apresentam formas e cores pouco convencionais porque os seus contornos 

são obtidos por sulcos e mutilações da superfície resultando daí efeitos muito próximos 

dos graffiti. Também Jean Michel Basquiat (1960 – 1988) procurou nestes vocabulários 

a tecnologia pictural, utilizando, para isso, aspectos da vida urbana e rejeitando, tal 

como Dubuffet a perspectiva, favorecendo a representação intencionalmente naive 

através da utilização de desenhos de banda desenhada e logótipos. 

Abordamos também neste trabalho o Movimento Fluxus e a sua inter 

disciplinaridade liderada pelo seu fundador George Maciunas (1931 – 1978), cuja fonte 
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de inspiração foi o Movimento Dadá e o construtivismo Russo, tendo, do primeiro, 

assimilado a índole anárquica e radical da “anti-arte” e, do segundo, o interesse pela 

reflexão sobre a função social da arte. Este movimento utilizou a postura radical, 

subversiva e de cariz efémero através de objectos do quotidiano (já protagonizada 

anteriormente pelos dadaistas), com o objectivo de destruir convenções e valorizar a 

criação colectiva. As performances e happenings realizadas por este movimento, bem 

como as publicações e vídeos, tiveram um profundo impacto na arte nas décadas de 60 e 

70 do séc. XX. A valorização da criação artística colectiva tenta executar a “utopia” da 

fusão de várias linguagens artísticas, contando, para isso, com a participação de artistas 

plásticos, músicos, cineastas, actores e directores de teatro. John Cage (1912-1992) 

teorizou acerca da música aleatória cujos fundamentos já se podiam encontrar no “zen-

budismo”. Em 1938, inovou, ao colocar vários objectos, tais como parafusos e 

borrachas entre as cordas do piano para modificar os sons do instrumento e assim 

sugerir uma orquestra de percussão. No seu trabalho 4'33'', de 1952, os executantes 

sentam-se silenciosamente perante os instrumentos e os sons soltos que são produzidos 

pelo ambiente são aquilo que constitui a música. Os sons do ambiente e o silêncio fazem 

parte integrante desta obra, de quatro minutos e trinta e três segundos onde é enfatizada 

a construção linear do “silêncio”. Esta peça assenta na simples possibilidade de ouvir o 

ambiente. Cage acredita numa nova dimensão estética, quase inexplorada. Ao assumir o 

silêncio de 4'33'' reverte a direcção da chegada dos sons ao público, revestindo-a por 

isso mesmo de utopia. Os eventos do movimento Fluxus consistiam numa série de 

curtas apresentações, cujas acções eram constituídas por performances físicas 

representativas de actividades mundanas de caracter efémero ou de música com base em 

fontes sonoras não musicais, caracterizadas pela repetição, improvisação e acaso, 

apostando numa grande interacção com o público. 

No desenho contemporâneo, interessou-nos especialmente o trabalho de 

artistas como António Sena (1941), Rebecca Horn (1944) e Rui Sanches (1954) cujos 

trabalhos apontam a lógica da liberdade e do acaso com propostas, no caso de Rebecca 

Horn, centradas no corpo humano, utilizado como suporte activador de outras 

manifestações artísticas em acções de arte pública e happenings, compostas tanto por 

objectos estáticos, como por esculturas cinéticas. Existe, por parte desta autora uma 

relação com o desenho que se move entre o conceptual e o performativo (quase sempre 

com a intenção de deixar explicitas todas as fazes que compõem o mesmo) e a intenção 

de deixar um testemunho do seu próprio processo criativo. Rebecca Horn pretendeu 
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sempre dar lugar ao acaso através de formas acidentais, deixando a interpretação e todo 

o processo mental ao espectador. Também António Sena (1941), por outro lado, utiliza 

na sua obra, o gestualismo, muito ligado a referências associadas à contemporaneidade 

tais como logótipos políticos, comerciais e graffiti urbanos. Interessou-nos 

particularmente a série Cahiers de Voltaire de 2005 – 2006 pela tentativa de estabelecer 

diálogo entre a filosofia e o Desenho, partindo do poema de Voltaire acerca do 

terramoto de Lisboa de 1755. Através da escrita repetitiva e da serialização de desenhos, 

a partir dos poemas de Voltaire, Sena assume, através do traço impreciso da sua 

caligrafia e das rasuras e manchas que a ocultam, uma justaposição entre os valores 

lumínicos onde se percebe o carácter impreciso e aleatório na busca do acaso.  

Igualmente Rui Sanches (1954), (embora mais conhecido como escultor), 

utilizou nos seus desenhos uma escolha cromática predominantemente marcada pelo 

branco do papel e a tinta-da-china, onde o acaso é reforçado pelos escorridos da mancha 

que estabelecem, na composição uma relação entre a preocupação espacial, apoiada na 

geometria e na transfiguração linear, onde acontecem os acidentes favoráveis baseados 

nos próprios materiais e pela experiência da observação. 

Em síntese, todo o trabalho de investigação concilia, tanto no que diz respeito à 

parte teórica como à parte prática, as metodologias aplicadas pelas diferentes correntes 

artísticas e os aspectos relacionados com a aleatoriedade do acaso integrando-os no 

espaço e no tempo. 

No trabalho prático realizaram-se desenhos tendo como ponto de partida 

métodos de simulação do acaso, através de técnicas já anteriormente investigadas por 

outros autores, relacionando-as entre si, tendo preocupações com o carácter 

experimental que estas proporcionam, afastando-nos dos valores que quase sempre 

presidem à feitura do “desenho perfeito”. 

 

Cumpre referir que todas as citações em língua estrangeira, não foram 

traduzidas, para não perderem a importância da espontaneidade. Importa também 

assinalar que não se adoptaram as regras do novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa. 
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I.1 – A “cosa mentale” na visão de Leonardo da Vinci 

 

Com o Renascimento estão criadas as condições para o crescimento da 

autonomia e aprofundamento da investigação experimental do Homem face à natureza. 

O Homem passa a confiar nas suas próprias capacidades e na sua experiência. A razão 

passa a ser instrumento do conhecimento como acto autónomo do Homem 

relativamente ao modo como se exprime através da visão com conhecimento e 

objectividade. 

O facto de Leonardo da Vinci (1452 – 1519), no seu Tratado da Pintura 

(provavelmente de 1490), rejeitar o facto de os artistas não captarem o movimento, cuja 

condição considera ser um dos meios da representação da História assim como o facto 

dos artistas “especializados” se dedicarem exclusivamente à reprodução de naturezas-

mortas ou paisagens, mesmo quando empreendem uma pintura de temas históricos, é 

um debate que se “(…) prolongará até ao século XVIII, ou mesmo XIX (…)”
2
. A 

reflexão sobre o género de abordagem plástica seguida e a possibilidade do 

desenvolvimento da representação do real faz-se através da inclusão de detalhes 

mínimos na composição que comporta em si o risco de a obra se afastar do essencial e 

diminuir os aspectos compositivos da mesma.  

 Embora as notas de Leonardo contenham uma forte reflecção sobre a 

paisagem, elas desenvolvem também “ (…) a famosa meditação a partir de uma prática 

que atribui a Botticelli (…)”
3
 (1445 – 1510). Da Vinci toma a reprodução da mancha 

como ponto de partida e como condição que possibilita (embora não seja totalmente 

suficiente) a elaboração de uma paisagem. Se é verdade que se pode ver numa mancha 

diferentes composições, dependendo daquilo que a mente pretende procurar, é também 

possível que essas manchas proporcionem o poder da invenção e do acaso porque 

podem já comportar em si o detalhe do acabamento. 

Leonardo Da Vinci reflecte sobre os métodos da ‘perspectiva atmosférica’ que 

comportam os efeitos de luz e sombra, reflexo e transparência e afastam a visão do 

objecto a ser representado porque modificam o seu aspecto e anulam a nitidez dos 

contornos. Estas questões viriam mais tarde a ser desenvolvidas por Alexander Cozens 

no seu livro A New Method of Landscape. 

                                                
2
 Jacqueline Lichtenstein, A Pintura, textos essenciais, vol. 10: Os Géneros Pictóricos, São Paulo, 

Editora 34 Ltda. p. 19.  
3 Ibidem, p. 20. 
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 I.2 – A mente como referência no método de Alexander Cozens 

 

Nascido na Rússia, filho de um construtor naval ao serviço do Czar, Alexander 

Cozens (1717?) viveu e cresceu durante alguns anos numa colónia inglesa em S. 

Petersburgo. Em Inglaterra, Cozens foi mestre de Desenho na Escola Christs Hospital, 

em Londres, de onde viria a retirar-se em 1753. A partir desta data prosseguiu a sua 

actividade de professor de Desenho dando aulas privadas, actividade que manteve 

durante o resto da vida. 

Podemos supor que esta experiência de ensino em Inglaterra (já evidenciada 

nos cadernos de esboços de Roma, que se encontram no British Museum, em Londres) o 

tenha influenciado na elaboração do seu livro A New Method of Landscape. 

 Durante a sua tentativa de aprofundar e fundamentar este método, Cozens 

tomou conhecimento que estas reflexões e pensamentos já tinham feito parte das 

reflexões no Tratado de Pintura de Leonardo Da Vinci (1651):  

 

“Deve-se olhar para certas paredes manchadas de humidade ou para pedras 

de cor desigual. Poderá inventar-se, a partir dessas paredes de pedras, 

paisagens divinas, adornadas com montanhas, ruínas, rochedos, florestas, 
grandes planícies, colinas e vales variados. Poderá também ver nelas, 

batalhas e estranhas figuras de fisionomias estranhas e uma infinidade de 

outras coisas, que poderá completar ou subtrair.”
4
  

 

Neste tratado Leonardo Da Vinci faz ainda referência ao poder que podem ter, aquilo a 

que chama, as “ formas confusas” (sejam elas nuvens ou água lamacenta) no despertar 

da mente para novas invenções e aconselha mesmo o artista a evitar o método 

tradicional, ou seja, o desenho meticuloso, uma vez que o desenho rápido permite novas 

possibilidades ao artista, remetendo, assim, para o gesto e o acaso no desenho. Mesmo 

antes de Leonardo Da Vinci, no séc. XI, o artista chinês Sung Ti terá criticado a pintura 

de paisagem do seu colega Ch`en Yiung-chih por este reproduzir a paisagem de modo 

“natural”, recomendando-lhe os seguintes procedimentos: 

 

“You should choose an old tumble down the wall and throw over it a piece 
of a white silk. Then morning and evening you should gaze at it until, at 

length, you can see the ruin through the silk, its prominences, its levels, its 

zig-zags, and its cleavages, storing them up in your mind and pixing them 
in your eyes. Make the prominences your mountains, the lower part your 

                                                
4 E. H. Gombrich, Arte e ilusão, São Paulo, Martins Fontes, p. 159. 
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water, the hollows your ravines, the cracks your streams, the lighter parts 

your nearest points, the darker parts your more distant points.”
5
 

 

Sung Ti considerava que a observação dos valores lumínicos proporcionados 

pelos borrões de tinta poderia fazer surgir sinais e marcas gráficas reconhecíveis tais 

como seres humanos, pássaros, plantas e árvores, podendo-se depois intervir livremente 

com o lápis ou pincel sobre estas marcas do acaso: 

 

“Get all these thoroughly into you, and soon you will see man, birds, plants 

and trees flying and moving among them. You may then fly your brush 

according to your fancy, and the result will be of heaven, not of men.”
6
 

 

Sung Ti pratica um método de feitura da paisagem mais lento e contemplativo 

do que Cozens ou Leonardo Da Vinci, baseado nas formas não definitivas, ou seja as 

formas que se multiplicam através de um processo mental. Cozens também difere de 

Sung Ti e de Leonardo, que combinam o acaso com o intencional. Para Cozens 

converter a natureza em Arte faz-se através do processo mental da observação 

meditativa e da atenção que é dada ao conjunto (paisagem), por outras palavras, ao todo 

da composição, deixando as partes “subordinadas” ao livre arbítrio do gesto casual. 

Assim, Cozens contempla a possibilidade de integrar manchas geradas pelo acaso com 

registos a partir da observação directa. Esta ambiguidade proporcionada pelas formas 

indeterminadas da mancha de tinta estimula o processo mental da imaginação, 

deixando-a livre, dependendo das características de cada artista. 

Importa referir que a metodologia apresentada por Alexander Cozens no seu 

livro A New Method of Landscape, acerca da representação da paisagem, tinha já sido 

proposta cem anos atrás pelo cientista suíço Herman Rorschach (1884-1982) que, a este 

propósito, refere que muitas vezes aquilo que se projecta através da mancha de tinta e o 

modo como estas são visualizadas posteriormente implica já uma atitude mental que 

pode conter em si mesma receios e preocupações. Cozens refere, no seu método, que 

não é só através dos borrões de tinta que se consegue chegar à imagem visual da 

paisagem, pois se a mancha de tinta remete o artista para uma visualização pessoal e 

anterior da paisagem, ela é utilizada como meio de análise dos aspectos compositivos da 

mesma para produzir especificamente aquilo a que chama de “ideal landscape”.
7
  Este 

                                                
5 Alexander Cozens, A New Method of Landscape, England, Balding & Mansell Ltd, 1997, p. 11. 
6 Ibidem, p. 9. 
7 Idem 
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método, que tira partido do acaso através da projecção de borrões de tinta sobre papel, 

era considerado por Cozens como um processo que poderia resultar em obras de arte 

reproduzindo imagens da natureza. [Fig. 1, 2, 3]  

 

   Fig.1 - Alexander Cozens, ´Blot` Landscapes, 1732 -1786 

   Fig. 2 - Alexander Cozens, ´Blot` Landscapes, 1785 - 1786 

  Fig. 3 - Alexander Cozens, ´Blot` Landscapes, 1785 

 

Esta relação paradoxal entre a arte e a natureza virá a transformar-se naquilo a 

que hoje podemos chamar “socialização da percepção.”
8
 É o conhecimento que dá 

forma à nossa experiência e é a partir da nossa elaboração social e cultural que se torna 

possível produzir (neste caso) a paisagem ideal ou idealizada partindo de um borrão de 

tinta. 

                                                
8 Alexander Cozens,  A New Method of Landscape, England, Balding & Mansell Ltd, 1997, p. 11. 
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Se, no seu método, Cozens explora o conhecimento a partir da tradição da arte 

da paisagem, usando “a reprodução de modo seco e antiquado de imitação da mesma”,
9
 

não é esse o propósito deste método, mas sim produzir algo que se possa reconhecer 

sem ser um mero derivado da paisagem. Os borrões de tinta são aqui utilizados como 

fornecedores do improvável (do acaso) mas não desprovidos da influência da mente e 

do conhecimento já previamente adquiridos, móbil que este autor acredita ser essencial 

na Arte. A composição de paisagens não é para Cozens a arte da imitação individual ou 

a representação artificial assente em princípios gerais da natureza, ela aposta antes em 

princípios que se baseiam na simplicidade e na especificidade individual de cada 

paisagem. Cozens dá-nos ainda a conhecer, neste método aparentemente inesperado, a 

possibilidade de antecipar mentalmente a composição. O autor explica a este propósito, 

que é através deste processo que nos afastamos daquilo a que chama “ (…) impotência 

da execução (…) ”
10

. É através da espontaneidade que se criam composições originais. 

É através do acaso, que este método comporta, que a Arte se torna mais pessoal, o 

processo mental fica evidenciado porque um borrão de tinta sugere imagens diferentes 

quando visualizado por pessoas diferentes e porque alarga o poder da imaginação, 

podendo ser mais eficaz do que o estudo da natureza. 

E. H. Gombrich refere que, mesmo para um observador com maior acuidade, 

como Constable (1776-1837) “ (…) não há uma auto-estrada rumo à realidade; mas sim 

fórmulas que proporcionam um padrão comparativo que pode ser usado para explorar 

este fenómeno”
11

 A distinção entre aquilo que vemos e o modo como interpretamos 

aquilo que vemos, assim como o papel que a mente desempenha como primeiro 

instrumento da visão, foi muito debatida pelos artistas no começo do século XIX. A 

“(…) mente é o verdadeiro instrumento da visão e da observação, os  olhos funcionam 

como uma espécie de veículo, que recebe e transmite a porção visível da consciência.”
12

 

Sobre a metodologia de Cozens, Gombrich alude que as manchas ou borrões 

de tinta, quando projectam motivos para o desenho, são já uma delineação da ideia. 

“Para Cozens, fazer manchas do mesmo tipo era um método destinado a propor motivos 

de paisagens. A diferença está no princípio de selecção em funcionamento, descrito 

como contexto mental.”
13

  Gombrich refere a este propósito: “O seu método é 

                                                
9 Alexander  Cozens,  A New Method of Landscape, England, Balding & Mansell Ltd, 1997, p. 10. 
10 Ibidem, p. 2. 
11 Ibidem, p. 7. 
12 E. H. Gombrich, Arte e ilusão, São Paulo, Martins Fontes, 2007, p. 12. 
13 Ibidem, p. 157. 
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apresentado por ele como um repto deliberado ao ensino tradicional da arte.”
14

 Nesta 

perspectiva, na visão de Cozens, as formas da natureza distinguem-se muito mais pelas 

manchas, pela cor e pela luminosidade do que pelas linhas, valorizando estes três 

primeiros factores como ponto de partida para o desenho de paisagens. Nos seus 

desenhos, quase todos executados sobre papel, Cozens explorou e pesquisou as 

gradações tonais, para, através da forma e do fundo, sugerir horizontes. Podemos 

concluir que a intenção, aparentemente paradoxal, com que Cozens propõe a 

representação da paisagem não deriva nem de velhos mestres, nem da própria natureza.  

 

 

II – Espírito Dadá, as experiências surrealistas e outros desenvolvimentos 

 

O movimento Dadá surgiu na Europa, mais precisamente na cidade suíça de 

Zurique, em 1916, e possuía como característica principal a ruptura com as formas de 

arte tradicionalmente aceites. Os vários artistas deste movimento comungavam de um 

mesmo sentimento de frustração pelo facto de toda a ciência, arte e filosofia existente na 

época não ter sido capaz de evitar guerras “sem fim”. É neste contexto que surge o 

dadaísmo, movimento que promove acções que incluem o nonsense e a não existência 

de padrões, ou seja, uma rotura com a arte institucionalizada, valorizando-se o absurdo, 

o irreverente e a crítica social. Os artistas que formaram este movimento eram sobretudo 

alemães e franceses que se encontravam exilados na Suíça, por oposição às escolhas dos 

respectivos países durante a Primeira Guerra Mundial. Este “espírito novo” e 

vanguardista é consequência também da deterioração da sociedade burguesa:  

 

“(…) dos partidos políticos, da extrema-direita à extrema-esquerda, 

continuam a acusar-se de toda a perfídia. (…) Esta hierarquia burguesa que 

organizou o sistema económico sobre o plano material vê os seus interesses 

ameaçados. Ela é de tal modo impotente que não consegue imaginar um 
sistema que funcione como válvula para fazer frente à pressão que aumenta 

no bas-fond do seu organismo”. Ao contrário, cada dia ela comprime um 

pouco mais esta pressão cujo limite de elasticidade desconhece.”
15

 

 

 

                                                
14 Ibidem, p. 156. 
15 Paulo Menezes,  A Trama das Imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, São Paulo, 

Universidade de São Paulo, 1997, p. 91.  



17 

 

O movimento Dadá representa os objectos comuns do quotidiano sob um novo 

contexto artístico, utilizando-os como elementos compositivos nos seus trabalhos com 

irreverência e como forma de combate às formas de arte institucionalizada. Nas obras 

plásticas, dá-se forma ao absurdo através de temas e conteúdos sem lógica, usando para 

isso vários objectos que animam valores de expressão como sons, fotografias, poesia, 

títulos ou textos de jornais, etc., no intuito da crítica ao capitalismo e ao consumismo. 

Tristan Tzara (1896-1963) refere no seu manifesto Dadá de 1918: 

 
"Que cada homem grite: há um grande trabalho destrutivo, negativo, a 

executar. Varrer, limpar, A propriedade do indivíduo afirma-se após o estado 

de loucura, da loucura agressiva e completa, de um mundo abandonado entre 

as mãos dos bandidos que rasgam e destroem os séculos."
16

 

 

Este autor sugere-nos ainda a seguinte metodologia do aleatório e do acaso para 

escrever um poema:  

  

“Pegue um jornal. 

Pegue uma tesoura. 
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu 

poema. 

Recorte o artigo. 
Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e 

meta-as num saco. 

Agite suavemente. 

Seguidamente, tire os recortes um por um. 
Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco. 

O poema será parecido consigo. 

E pronto: será um escritor infinitamente original e duma adorável 
sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo.”

17
 

 

Importa referir que o dadaísmo foi, talvez, o primeiro movimento artístico que 

rejeitou totalmente qualquer outro estilo ou corrente artística anterior. Os seus 

seguidores eram contra a religião, contra a disciplina, contra a moral e inequívocos 

relativamente ao conceito do belo porque o consideravam já morto: 

 

“ O princípio: ´ama o teu próximo` é uma hipocrisia. ´Conhece-te` é uma 
utopia porém mais aceitável, porque contem a maldade. Nada de piedade. 

Após a carnificina, resta-nos a esperança de uma humanidade purificada.”
18

 

 

                                                
16 Paulo Menezes,  A Trama das Imagens: manifestos e pinturas no começo do século XX, São Paulo, 

Universidade de São Paulo, 1997, p. 92. 
17 Artexto, Revista do Departamento de Letras, Edições 9-12, 1998, p. 46. 
18 Tristan Tzara,  Sete Manifestos Dadá, Lisboa, Editora, Hiena, 1987, p. 359. 



18 

 

Tristan Tzara recusava a intervenção do autor na criação da obra, deixando 

unicamente essa escolha à sorte (ao acaso). Por outro lado, Hans Arp (1886 – 1966) 

utilizava a colagem e o desenho automático permitindo que o lápis se movesse 

livremente sobre o papel, sem olhar para o papel. 

 

“Os filósofos gostam de acrescentar a este elemento: a capacidade de 

observar. Mas precisamente essa magnífica qualidade do espírito é a prova 

da sua impotência. Observa-se, olha-se de um ou de vários ângulos, 

escolhem-se os pontos de vista de entre os milhões que há. A experiência 
também é um resultado do acaso e das faculdades individuais.”

19
  

 

Os dadaístas rejeitaram também o cubismo e o futurismo, por considerarem, 

que estes se tinham tornado novas academias, embora fossem contra a teoria e contra os 

manifestos. 

 Logo no início do Manifesto Dadá de 1918, é declarada a discordância com a 

lógica e com a psicanálise por as considerarem como uma espécie de estabelecimento 

da ordem: “Se a obra é nada, Dadá é nada, o novo é nada.”
20

 Este manifesto é, entre 

todos, o que mais se aproxima e se repercute nas acções e nas obras destes artistas, cuja 

meta era a destruição de conceitos como a moral, a lógica da religião, a crítica do belo e 

da ciência porque eram portadoras de significados, como a harmonia, a ordem, a 

utilidade e a razão. Este movimento tem na sua essência a destruição de escolas, 

sistemas e movimentos. Os dadaístas percebiam, já em 1918, as tendências que a arte 

moderna na sua multiplicação de movimentos contestatários continham porque estavam 

associados a uma academização e Dadá é a anti-arte. 

 Tanto o movimento Dadá como o Surrealismo “(…) ridicularizaram a confiança 

ocidental na razão e denunciaram a divisão e categorização através das quais as 

complexidades da vida moderna eram neutralizadas e postas a salvo.”
21

  Marcel 

Duchamp (1887 – 1968) e os ready-made bem conhecidos, como a “A Roda de 

Bicicleta” (1913) e a “Fonte” (1917), [Figuras 4, 5] jogavam “(…) com a relação entre 

arte e realidade.”
22

 Nesta relação de manifestações radicais, com a intenção de romper o 

fazer artístico, uma vez que se trata da apropriação do que já está feito, há também uma 

apropriação de objectos do quotidiano, conferindo-lhes o estatuto de obra de arte 

                                                
19Tristan  Tzara,  Sete Manifestos Dada, Lisboa, Editora, 1987, p. 16. 
20 Paulo Menezes,  A Trama das Imagens: manifestos e pinturas no começo do séc. XX, São Paulo, 

Universidade de São Paulo, 1997, p. 110. 
21 Fiona Bradley,  Surrealismo, Lisboa, Editorial Presença, 2007, p. 12. 
22 Ibidem, p.14. 
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partindo do objecto já conhecido e da sua personalização, constituindo-o assim “como 

um acto de subjectividade sem sujeito.”
23

 

   Fig 4 - Duchamp e a sua obra, A Roda de Bicicleta, 1913 

 

 

  Fig. 5 - Marcel Duchamp, Fonte, 1917  

 

Através de “extremismos e imprevisibilidades”
24

, o movimento Dadá imprimiu 

voz a toda uma desarticulação de valores instituídos, conferindo também a capacidade 

criativa que o sustentou e ampliou. A fractura com os valores instaurados até então, a 

fragmentação da forma e a mistura simbólica de imagens, fazem muitas vezes lembrar a 

obra surrealista que muitos artistas deste movimento vieram depois a realizar. 

 

                                                
23 Ana Maria Pina, Martins, Movimento Dada: O banal e o indizível, Aná. Psicológica, Lisboa, v. 17, n. 4, 

dez. 1999. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-

82311999000400008&lng=pt&nrm=iso, (acedido em  10/  08/ 2015),  p. 725. 
24 Ibidem, p.726. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82311999000400008&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82311999000400008&lng=pt&nrm=iso
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II.1 – O acaso como processo criativo no movimento Dadá 

 

Quando o acaso surge de forma mais declarada dentro das vanguardas 

europeias, sobretudo no movimento Dadá, “(…) torna-se uma estratégia essencial e 

caracterizadora apelidada de anti-arte”
25

. Com a internacionalização este movimento 

incorporou artistas que tinham como propósito a negação dos valores artísticos vigentes 

até então, reclamando para si o acaso como ferramenta no processo criativo. Quando 

Hans Arp (1887-1966), aproveitou um “acidente” (deixou cair alguns recortes de papel, 

e deu conta de que essa organização aleatória lhe agradava), passou a repetir com 

frequência esse procedimento de acidente favorável assumindo assim o acaso como 

processo criativo. [Figura 6] 

 

    Fig. 6 - Hans Arp, Colagem conforme as leis do acaso, 1916 

 

Outros artistas intensificaram também as experiências que permitiam os 

acidentes favoráveis como, por exemplo, trabalhar na penumbra para não conseguirem 

identificar cores ou outros elementos da composição. Estes “acidentes” eram 

incorporados com frequência nas obras destes artistas assim como apropriação de 

objectos, muitas vezes quase sem nenhuma interferência por parte dos artistas, como 

acontecia por exemplo com os ready-made de Marcel Duchamp (1887 – 1968), ou a 

inclusão de frases ou palavras nas suas obras, com o objectivo determinado da busca do 

inconsciente onde o fenómeno do acaso pudesse proporcionar resultados imprevisíveis. 

                                                
25 Ronaldo Entler, Poéticas do Acaso: Acidentes e Encontros na Criação Artística, in 

http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/89587/poeticas-do-acaso-acidentes-e-encontros-na-criacao-artistica/, 

(acedido em 10/08/2015), p. 12. 

http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/89587/poeticas-do-acaso-acidentes-e-encontros-na-criacao-artistica/
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Estes acidentes favoráveis estão também incorporados nas fotografias de Man Ray 

(1890-1976) assim como nos trabalhos de Max Ernest (1891-1976) que utilizava a 

técnica da frottage para criar texturas ocasionais. [Figura 7] 

 

  Fig. 7 – Max Ernest, Foret et soleil, 1931 

 

André Masson (1896-1987) utilizou o desenho automático num jogo onde as 

formas proporcionadas pelo acaso eram incorporadas ao movimento do gesto, sendo o 

sentido deste sugerido por aquilo “(…) que se dá ou nega ao acaso.”
26

 Outro processo 

criativo, também utilizado por este artista, foi o da escrita automática onde se anotavam 

palavras ou frases que surgiam na mente quando este se aproximava do estado de sonho, 

processo utilizado também por Tristan Tzara, num contexto mais psicanalítico em 

consonância com o que Freud chamou de “associação livre”, libertando a poesia do 

verso e da rima. [Figura 8] 

 

  Fig. 8 - André Masson, Dessin automatique , 1924 

 

                                                
26 Ronaldo Entler, Poéticas do Acaso: Acidentes e Encontros na Criação Artística, in 

http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/89587/poeticas-do-acaso-acidentes-e-encontros-na-criacao-artistica/ , 

(acedido em 10/08/2015),  p. 13. 
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“(…) os traços fisionómicos de qualquer espécie nada mais são que os 

representantes do acaso, características de aparências de representações que 

foram acidentalmente fixadas no tempo e no espaço. O artista não é um 
estudioso da ciência ‒ botânico, historiador, arqueólogo ‒ e sim alguém que 

deve respostas apenas a seus meios criativos. O seu sonho é muito maior do 

que a mera imitação-reprodução do existente do real em qualquer das suas 
formas. Essa seria a fonte principal do desencontro entre artistas e o público 

leigo em geral”
27

 

 
 

O movimento Dadá “(…) explorou as possibilidades de êxtase, espécie de 

estado onírico de espírito, no qual se podia produzir uma imagética directamente a partir 

do inconsciente.”
28

 O relevo é dado à experimentação e à constante exploração da 

criatividade, que podia oferecer o inconsciente como princípio e que viria a ser muito 

utilizada pelos artistas surrealistas. 

 

  

II.2.1 – Surrealismo: a marca gráfica 

e as técnicas propiciadoras do acaso  

 

André Breton (1896-1966), no seu primeiro manifesto surrealista de 1924, 

refere que as obras deveriam ser executadas à margem da razão e despojadas de 

racionalização e de preocupações estéticas, a partir de uma associação de ideias sem a 

procura de sentido e desencadeadas livremente segundo três técnicas principais; 

escrever ou desenhar em estado semi-hipnótico, sob a influência de álcool, de fome, ou 

de droga para provocar alucinações; discursos ditos ou ditados durante o sono ou relatos 

de sonhos e a conjugação de textos escritos por pessoas diferentes. [Figura 9] 

 

  Fig. 9 - Capa do livro do Manifesto de André Breton de 1924 

 

                                                
27 Paulo Menezes,   A Trama das Imagens: manifestos e pinturas no começo do séc. XX, 1997, São Paulo, 

Editora Universidade de São Paulo, 1997, p. 111. 
28 Fiona Bradley, Surrealismo: Movimentos de Arte Contemporânea, Lisboa Editorial Presença, 1999, p. 

19. 
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Plasticamente os surrealistas aproveitaram e utilizaram os pressupostos do 

dadaísmo assim como as suas técnicas tais como o desenho automático, a colagem, a 

frottage, a assembelage, o driping e a decalcomania. Durante os anos 20 do séc. XX 

assistiu-se a um turbilhão de encontros, inaugurações, publicações e exposições. Para 

além do manifesto de 1924, acima referido, surgiu também o bureau de pesquisa 

surrealista (Bureau des Recherches Surréaliste) e a publicação La Révolution 

Surréaliste, responsáveis pela divulgação das ideias que compunham o pensamento 

surrealista.  

Max Ernest (1891-1976) utilizou nos seus desenhos a escrita automática e a 

conjugação de formas “incongruentes” de modo a destruir todos os padrões estéticos da 

época. Esta não-concordância dá enfase a um método de produção artística que prioriza 

a actividade do subconsciente sobre a consciente, acreditando assim no potencial 

criativo que esta prática proporciona, pois suprime a possível censura realizada pela 

mente consciente. Max Ernst recortava imagens, fazia colagens sem ordem (fora da 

lógica), refazia aqui e ali uma outra realidade através da alteração da relação entre as 

imagens. Este método automático (automatismo) de produzir arte foi bastante 

desenvolvido no século XX e era plenamente apoiado pelos artistas, “(…) na  

linguagem falada e escrita, (…)”
29

 que nele confiavam o poder criativo da marca visual. 

Breton, citando o seu próprio manifesto explica a prática para a escrita automática: 

 

“ Tendo escolhido uma mancha mais conducente à concentração da mente 

em si mesma, peça que lhe tragam material de escrita. Deixe que o seu 
estado de espírito seja tão passivo e receptivo quanto possível. Esqueça o seu 

génio, o seu talento, assim como o génio e os talentos dos outros. Repita para 

si mesmo que a literatura é exactamente o caminho mais triste que leva a 

todo o lado. Escreva rapidamente, sem qualquer tema previamente 
escolhido, suficientemente depressa para não se deter nele e não ser tentado 

a voltar a ler o que escreveu.”
30

 

  

Jackson Pollock (1912 – 1956) acreditava que o automatismo deveria ser a 

regra fundamental de todo o processo criativo e a grande directiva para a feitura de 

qualquer composição. Apesar dos artistas surrealistas utilizarem o automatismo como 

instrumento de criação e processo de libertação de imagens do inconsciente, 

costumavam posteriormente debruçar-se sobre elas, utilizando a mente consciente para 

                                                
29 Fiona Bradley, Surrealismo: Movimentos de Arte Contemporânea, Lisboa, Editorial Presença, 1999, p. 

21. 
30 Idem, Ibidem, p. 55. 
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aumentar o seu potencial artístico. O inconsciente é utilizado aqui para trazer à tona a 

inspiração, mas esta seria posteriormente trabalhada para atingir uma forma mais 

adequada. Esta metodologia teria sido já usada de modo pioneiro pelo artista russo 

estabelecido em Inglaterra, Alexander Cozens (1717 – 1786) que usou traços ou 

manchas acidentais como estímulo imaginativo na composição de paisagens. Também o 

artista renascentista Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) sugere que ao olhar para uma 

parede suja, ou a aparência indefinida de uma pedra, poderia dar origem a descobrir 

outras formas ou desenhos, ou seja, a partir de uma massa confusa de objectos, a mente 

poderia ser abundantemente alimentada com desenhos de outros objectos totalmente 

originais. 

Paul Klee (1879-1940), por seu lado, tem uma visão mais focada em aspectos 

relacionados com a arte e a natureza e com os próprios artistas e as suas criações, os 

quais considerava serem os seus piores inimigos, uma vez que a sua principal 

preocupação era a semelhança com aquilo que se representa. Klee considerava 

importante um registo influenciado pelo tempo, pela razão mas também pela intuição, 

onde a natureza é o ponto de partida para tornar visível uma realidade diferente da 

experienciada quotidianamente. A natureza deveria ser transposta para o suporte a partir 

de um processo de destruição e reconstrução porque esta encerra em si valores de 

transcendência. Se, por um lado, existe ordem na obra de Klee, existe, também em 

simultâneo, o acaso. 

A atitude “realista” é vista pelos surrealistas, como positivista e portanto 

contrária a uma nova relação entre o artista, a obra e a existência, assim como a 

libertação moral e intelectual dos homens que, persistentemente reduzem o mundo a 

fenómenos reconhecíveis, retirando do horizonte tudo o que não é passível de 

explicação. 

 

“Enquanto o artista ainda empenha todos os seus esforços para agrupar 
elementos formais de maneira pura e lógica de forma que cada um esteja no 

seu lugar correcto e não colida com os outros, o leigo, olhando para trás, 

pronuncia as devastadoras palavras: ´Mas não é nem um pouco parecido com 
o tio!` O artista, se os seus nervos são disciplinados para consigo mesmo: “O 

tio que vá para o inferno! Eu tenho que progredir com o meu edifício (…)”
31

 

 

 

                                                
31 Paul Klee, On Modern Art, London, Faber & Faber, 1966, p. 31. 
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Com a destruição da representação do espaço compositivo, segundo as leis científicas 

da perspectiva, instauraram-se verdades múltiplas de espaços e de tempo. Essa 

multiplicidade dá origem a uma variedade de actos do acaso cuja aceitação os 

transforma em arte.  

O poeta Stéphane Mallarmé (1842-1898) considerava a obra de arte 

ininterrupta, imprevisível, cheia de significados, sentidos e interpretações, onde um 

acaso e o acaso são espaço de interpretação e de experiência da informação que se abre 

entre o espectador e a obra. O não destino comunicacional, a imprevisibilidade e o 

espaço vazio são áreas nunca predefinidas, entregue à experiência de nós próprios e 

onde a falha está sempre presente. O acaso é deste modo um meio de fugir àquilo que é 

destinado. 

 

 

II.2.3 – Henri Michaux e a escrita automática 

 

A obra de Henri Michaux (1899 – 1984) surge quase toda como uma 

consciência de uma realidade mágica, pode-se dizer que parte de sua obra é marcada 

pela presença de uma emoção algo violenta. É pelo resultado directo da emoção que o 

mundo de Michaux se transforma num mundo mágico. Na sua obra a emoção, abre o 

caminho da magia, que não é ajustado por encadeamentos admissíveis e determinados. 

A acção simbólica, dos gestos, principiam um começo de novas relações com o mundo, 

ao mesmo tempo que perdem a sua estrutura racional, apoderando-se da consciência 

num jogo extenuante de significações.  

 

“A manifestação directa do espírito era o que buscava Michaux 

também a partir da década de 40, através de uma escrita directa, sem 

censuras, buscando a tradução gráfica da actividade cerebral, da sua 

agitação, nem que para isso convocasse a mescalina.”
32

 

 

  

Este poeta e desenhador de origem belga, mais tarde naturalizado francês, 

inícia a sua escrita em 1922, muito influenciado pelos textos de Lautréamont (1846 – 

                                                
32 José Domingos Rego, O Peso no Desenho: Percepção Metáfora e Substância, Doutoramento em Belas 

Artes (Especialidade de Desenho), Lisboa, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2013, p. 

37. 
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1870).
33

 Quando se muda para Paris, em 1924, descobre e impressiona-se com a pintura 

de Klee, Ernst e De Chirico e, em 1926-1927, realiza as suas primeiras pinturas e 

desenhos. Entre 1927 – 1937, registou em diários gráficos poemas e desenhos acerca da 

experiência que adquiriu ao longo das viagens que fez pela América do Sul, Índia, 

Turquia, Itália e Portugal. Em 1955 realiza um conjunto de desenhos sob o efeito da 

mescalina na procura da ruptura com o consciente. Incorporou tanto na sua obra literária 

como plástica de modo mais ou menos consciente a revolta relativamente à realidade 

medíocre da sua época, utilizando expressões dilacerantes de ordem metafísica. Nessas 

expressivas invenções lexicais, evocou o seu mundo interior, através do inconsciente e 

do sonho sãouma tentativa de ruptura com o tempo e com o espaço. Destacamos aqui os 

desenhos como “Meidosems” e “Mouvements” por serem exemplificativos duma certa 

retracção da consciência e terem o objectivo de alcançar uma espécie de mundo mágico. 

Michaux agarra o tempo da espontaneidade e do imprevisível para que a consciência se 

perca entre os acasos da acção simbólica dos gestos.  

 

“ (…) o poeta Henri Michaux disse que, embora ele não se considerasse um 

surrealista, o Surrealismo havia sido a sua principal influência como escritor 

porque lhe deu a permissão (La permission foi a sua expressão) para 

escrever como muito bem entendesse. Nesse sentido, todos nós somos 

devedores do Surrealismo (…)”
34

 

 

Michaux utilizou a escrita ideográfica, sobretudo o chinês e o egípcio, na tentativa de se 

afastar das tradições e das convenções ocidentais. Os desenhos que Michaux fez, sob o 

efeito da mescalina, incorporavam formas virais, cumulativas e vacilantes tornando-se 

muitas vezes organicamente simétricas e com ritmos quase musicais. [Figura10, 11] 

 

    Fig. 10 - Henri Michaux, Meidosems, 1948 

 

                                                
33 Lautréamont, pseudónimo de Isidore Lucien Ducasse poeta uruguaio, é o autor de “Cantos de 

Maldoror” muito apreciado por André Breton, que o considerava como percursor do Surrealismo. 
34 Viviana, Bosi, Concagh, , John Ashbery: Um Módulo para o Vento, São Paulo, Universidade de São 

Paulo, 1999, p. 79. 
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  Fig. 11 - Henri Michaux, S/Título, 1961 

 

Este autor refere acerca de um conjunto de desenhos, intitulados dessins mescaliniens o 

seguinte: 

 

“O meu desassossego era grande, a devastação maior. A velocidade ainda 

maior… Uma mão duzentas vezes mais ágil do que a mão humana não seria 

suficiente para seguir o curso acelerado daquele inextinguível espectáculo. E 
tínhamos de segui-lo. Não se pode conceber um pensamento, um final, uma 

figura, para depois os explorar e fazer com que sirvam de ponto de partida 

ou inspiração ao improviso. Todo o poder se esgota neles. É esse o preço da 

sua velocidade: a independência.”
35

 
 

 

Michaux preferiu a tinta da china que usou sobre grandes folhas brancas de 

papel porque através da mesma pincelada conseguia o traço ao mesmo tempo preciso e 

difuso, onde “(…) flutuam dezenas de figuras articuladas: aves, homens, caules, 

animadas pela mesma energia intensa mas delineados de forma mais deliberada.”
36

 

[Figura 12, 13] 

 

  Fig.12 - Henri Michaux, Arborescences intérieures, 1962 – 1964 

                                                
35 Entrevista de Jonh , Ashbery, a Henri Michaux, em 

http://www.enfermaria6.com/blog/2013/11/25/entrevista-de-john-ashbery-a-henri-michaux,1961, 

(acedido em 27/08/2014).  
36 Idem. 

http://www.enfermaria6.com/blog/2013/11/25/entrevista-de-john-ashbery-a-henri-michaux,1961
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   Fig. 13 - Henri Michaux, Dessin mescalinien, 1960 

 

“Ao longo do século XX, muitos artistas adoptaram os procedimentos 

próprios da escrita e aplicaram-nas ao Desenho. Não que esses sinais, essas 
marcas, tenham uma leitura precisa, como quando lemos as palavras. São 

mais registos de uma tensão, de um ritmo; uma forma de apontar uma 

intuição, uma impressão, um olhar, revelando nesse processo muito da 

personalidade do autor.”
37  

 

Nestes desenhos, o autor (por oposição às imagens que se excluem umas às outras) 

procurou explorar os momentos em que o gesto do desenho conduz à frase interior que 

não tem palavras, através da linha sinuosa que conduz, lado a lado tanto aquilo que nos 

afecta exteriormente como interiormente.  

 

“Também eu, um dia mais tarde, adulto, tenho um desejo de desenhar, 
participar no mundo através das linhas. Uma linha de preferência a linhas. 

Assim começo, enquanto me deixo conduzir por uma, uma apenas, sem 

levantar o lápis do papel deixando-o vaguear sem se limitar a este espaço 

reduzido, há necessariamente uma paragem. Um emaranhado o que vemos 
então, um desenho como que ávido de voltar/regressar a si mesmo.”

38
 

 

 

Na obra plástica de Michaux pressente-se o mundo mágico em consequência 

directa da emoção que abre caminho para um novo mundo que não é regulado por 

conexões admissíveis e já determinadas. O rasgo implícito na fúria do gesto do acaso e 

ocasionalmente inconsciente, apaga os dados práticos para se tornar em acção 

                                                
37 José Domingos Rego, O Peso no Desenho: Percepção Metáfora e Substância, Doutoramento em Belas 

Artes (Especialidade de Desenho), Lisboa, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2013, 

p.26. 
38Henri Michaux,  Emergences-Resurgences, Genéve, Editions d`Art Albert Skira S. A., 1972, p.8. 
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simbólica. A consciência perde-se e tudo é possível na magia do ser interior que realiza 

tudo o que imagina. 

“Eu não decido. Nunca faço retoques ou correcções. Eu não tento fazer isto 
ou aquilo; deixo-me ir ao acaso pelo papel, e não sei o que vai acontecer. Só 

depois de fazer quatro ou cinco vezes seguidas, às vezes eu espero ver por 

exemplo caras. Há caras no ar. De que tipo? Não faço ideia.”
39

 

 
 

Henri Michaux escolheu viajar para ver o mundo inteiro e toda a sua obra é um 

testemunho da sua errância. O exílio proporcionado pelo desbravar de culturas foi 

essencial porque, através dos seus desenhos, este autor nos deu uma espécie de condição 

de estrangeiros. O fascínio pela escrita e pela caligrafia oriental projectaram-se tanto na 

sua obra escrita como na obra plástica. Apesar do fascínio que lhe proporcionou a obra 

de Paul Klee, que conheceu em 1929, em Paris, decide começar a desenhar e a pintar, 

perseguindo a mesma ideia da que utilizou na sua obra escrita, ou seja uma viagem 

através dele mesmo. Em “Émergences Résurgences”, editado em 1972 por Albert Skira, 

na colecção “Les sentiers de la création”, dirigida por Gaëtan Picon, Michaux faz a 

análise da sua própria experiência nas artes plásticas. 

Nele descreve que a sua técnica é rápida, preferindo a aguarela e a têmpera ao 

óleo, utilizando formas gráficas como modo de explorar o seu mundo interior. 

  

“Uma aguada. É necessária desordem, contraste. Pelo menos desordem. 

Primeiro crio a desordem no papel, em seguida, um outro transtorno, 
qualquer coisa de indefinível de que não quero ter consciência, nem em 

palavras nem em pensamentos, nem (por meio de) vagas lembranças. 

Onde estou chegando não quero saber, nem o procuro saber. Felizmente 
tenho má memória, silenciosa ou indecisa. Confusão no papel, aparecem 

caras, sem saber o que estão ali a fazer, sem que eu o saiba também. Elas 

apareceram independentemente de mim, com uma expressão que eu não 

reconheço e que não sei se já por lá passei. Estas são as mais verdadeiras.”
40

 
 

 

O tremor, que habita os desenhos de Michaux revela ao mesmo tempo 

despojamento e fragilidade. Uma espécie de escrita (caligrafia) nervosa que avança e 

retrocede, como que a captar o fluir do tempo. 

  

“É uma linha fora do caminho, certa do seu caminho, que não se deve 

confundir com outra (qualquer). Uma linha como uma chapada que corta 

(torna desnecessária) qualquer explicação. Uma pintura de aventura, para 

                                                
39 Ibidem, p.15. 
40 Ibidem, p. 16. 
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que dure, leva a aventura da incerteza, do inesperado. E anos depois ainda e 

sempre a aventura. Cada operação é um acto de criação.”
41

 

 
 

Estes universos inteiros concentrados nos seus cadernos de desenhos em 

pequenos fragmentos, muitas vezes abstractos ou simbólicos, recreavam a realidade a 

partir de um mundo paralelo. 

 

“Desenhar é, a seu modo, uma forma de escrita, a tradução visual de uma 

ideia. Escrevemos para que as palavras não se dissolvam no tempo e no 
espaço, ganhem uma personalidade, um modo de ser, ganhem um sentido 

pela relação que estabelecem com as outras. Desenhamos para encontrar 

imagens equivalentes ao que pensamos, ao que intuímos.”
42

 

 
 

 

II.3 – Arte Bruta e os “processos normais” da criação artística 

 

Tanto após a segunda guerra mundial, como na primeira, os artistas foram 

levados a criticar toda uma cultura que, apesar de valorizar o bem, não impediu o 

Holocausto. Jean Dubuffet (1901-1985) que, desde 1942 se dedicava já a tempo inteiro 

às artes plásticas, propôs o termo Arte Bruta para a caracterizar a sua colecção de 

objectos fabricados por crianças, por naïfs e psicóticos. 

Jean Dubuffet nasceu em 1901, em Havre, França, frequentou a Escola de Belas-

Artes da mesma cidade, e completou a sua formação, em 1918, na Academia Julian em 

Paris. Desenvolveu trabalhos “parcialmente” figurativos, onde utilizou materiais mais 

rudes como (pastas espessas, barro, asfalto, areia, etc.) para melhor poder explorar as 

possibilidades expressivas destes materiais, com intuito de substituir através da textura a 

tradicional importância do cromatismo na definição das formas. Estes “objectos” foram 

expostos pela primeira vez, em Novembro de 1947, na galeria René Drouin, em Paris, 

reflectindo uma criação de cariz imediata e por isso afastada dos limites do apropriado 

de uma civilização desacreditada pela guerra. Na obra Banda Jazz, de (1944), as figuras 

apresentam as cores aplicadas de modo pouco convencional e os seus contornos são 

obtidos pelos sulcos e mutilações da superfície, num efeito próximo dos graffiti. [Figura 

14]  

                                                
41 Ibidem, p. 19. 
42José Domingos Rego, Tese de doutoramento, O Peso no Desenho: Percepção, Metáfora e Substância, 

Doutoramento em Belas Artes (Especialidade de Desenho), Lisboa, Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, 2013, p.26. 



31 

 

 Fig. 14 - Jean Dubuffet, Banda Jazz, 1944 

  

 

A escolha destes materiais, assim como a intervenção posterior, proporcionam 

potencialidades ao trabalho, que acentuam o seu sentido primitivo e dão expressividade 

às formas produzidas. Formas essas que Dubuffet considera mais sinceras e verdadeiras 

porque através da acentuação dos aspectos de cariz primitivo, por contraste com o 

“civilizado,” imprimem à obra um carácter ingénuo, infantil e irónico. Outros trabalhos, 

como "Gymnosophie" (1950), "The dog on the table" (1953) e a colagem feita com asas 

de borboleta "Dimpled Cheeks" (1955), acentuam os três aspectos acima referidos. 

[Figura 15, 16, 17] 

 

 

 
Fig. 15 - Jean Dubuffet, Gymnosophie, 1950 
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  Fig.16 - Jean Dubuffet, The dog on the table, 1953 

 

  Fig. 17 - Jean Dubuffet, Dimpled Cheeks, 1955 

 

A Compagnie de l’Art brut foi fundada, em 1948, para gerir a colecção de 

objectos de arte da galeria Drouin (Paris) e promover obras de equivalente tendência, 

atribuídas a artistas profissionais. Para além de Dubuffet, faziam também parte desta 

Compagnie de l’Art brut André Breton (1896-1966) e Michel Tapié (1909-1987). 

A exposição de 1947, com o título A Arte Bruta preferida às artes culturais, foi 

inaugurada na galeria Drouin e foi considerada a principal exposição do grupo. Ali 

estiveram expostas duzentas obras de sessenta e três artistas, cujo texto do prefácio do 

catálogo foi retomado mais tarde, em 1967, por Jean Dubuffet e veio mais tarde a ser 

conhecido como o manifesto da Arte Bruta. 

 Importa referir aqui alguns pontos, que consideramos importantes para este 

trabalho como, por exemplo, aquilo a que Jean Dubuffet chama: “Partir do informe”
43

, 

onde dá enfase  ao ponto de partida, ou seja, ao suporte (tela ou papel), que será 

animado e também à primeira mancha de tinta que nela é depositada e cujo efeito pode 

resultar numa aventura do aleatório, processo já anteriormente defendido por Alexander 

Cozens (1717-1786) como metodologia de trabalho. É a partir desta mancha que se deve 

depois orientar o resto do trabalho. Dubuffet refere que um desenho não se edifica como 

                                                
43 Charles Harrison, Paul Wood, Art en Théorie une Antologie,1900-1990, Italy, Hazan, 1997, p.653. 
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uma casa, partindo das cotas do arquitecto voltando as costas para o resultado e às 

apalpadelas, com avanços e recuos. “Não é olhando o ouro que o alquimista encontrará 

o meio de o fazer (…).”
44

 Adverte ainda os artistas para a necessidade de olhar em redor 

do seu atelier ou local de trabalho e observar as manchas, traços, paletas e panos, 

(trapos) e considera que as soluções que estes procuram estão ali.  

Dubuffet questiona e reflecte sobre aquilo a que chama de “(…) pintura 

armadilhada”
45

, argumentando, a este propósito, que linha que se desenha no chão com 

o salto do sapato, o cortinado ou um reflexo de luz não serão também pintura. Refere 

ainda, acerca desta armadilha, que um especialista de pele não trata as doenças do 

fígado. “Preciso de obras comparáveis entre elas para que se possa a seguir classificar 

por ordem de mérito, no interior de uma categoria bem definida”
46

, e “(…) depois 

distribuir os preços para que assim fique tudo claro”. “Demasiado claro digo eu. Gosto 

de confusão.”
47

 Dubuffet apela para que não se prossiga deste modo, porque assim a 

Arte ficará separada do mundo, “aprisionada numa armadilha”. No seu entender, a obra 

de arte deve estar impregnada de cheiros e de tudo o que compõe os seus lugares 

originais como, por exemplo, as marcas de tinta aplicadas ao acaso, as insígnias, os 

letreiros e as pegadas no solo. 

 

“A verdadeira arte está sempre onde não a compreendemos. Está onde uma 

pessoa não pensa em si própria nem pronuncia o seu nome. A arte detesta ser 

reconhecida e saudada pelo seu nome. Ela salva-se ao mesmo tempo. A arte é 

uma personagem apaixonadamente enamorada do incógnito.”
48

 

 

Do ponto de vista deste autor, no texto a que chama “A terra natal esquecida”
49

, 

faz uma separação entre a arte que reivindica o direito exclusivo a esse título, as 

pinturas de parede (grafitti) ou mesmo a pintura decorativa. Dubuffet questiona se será 

bom que os artistas não se cruzem e não dialoguem:  

 

“(…) assisti ao início da carreira de um artista e aos seus primeiros passos. Ele 

passava em frente à loja de pinturas onde havia bidões e cubas de matérias 

colorantes de todos os tons e de prateleiras cheias de pós, os mais vistosos, 

sem que isso o apressasse. Na papelaria ele comprava seis tubinhos de cores 

                                                
44 Idem.  
45 Ibidem, p. 654. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Charles Harrison, Paul Wood, Art en Théorie une Antologie,1900-1990, Italy, Hazan, 1997, p.655.  
49 Ibidem, p. 654. 
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especiais para artistas. (…) Chegado a casa, verteu uma pequena dose, da 

dimensão de uma ervilha, de cada cor, e instalou-se frente a uma maçã. Sob a 

sua janela um operário, munido de alguma tijelas de tinta fluida, pintava em 

tamanho real um mural representando um menu. (…) Voltei a ver este artista 

vinte anos mais tarde. Ele continuava a pintar maçãs com os seus tubinhos. 

Falei-lhe da imagem pintada na fachada da sua casa. Disse-me que nunca 

tinha sequer pensado em olhar para ela. Falei-lhe, depois, das cores com que 

estavam pintadas as paredes da sua sala de trabalho, mas ele disse-me que os 

artistas são gente distraída e fantasiosa, absorvidos de tal forma pela sua 

pesquisa que nunca tomam atenção a essas coisas. (…)”
50

 

 

Outro ponto que se considera importante, nos textos sobre Arte Bruta de Jean 

Dubuffet, é o que este intitula de “Caçador de acasos,” onde se referem acidentes devido 

ao acaso, que são, na verdade, um pouco conduzidos, provocados ou consentidos e 

postos ao serviço do artista que são os acidentes favoráveis. Estes podem estar nas 

irregularidades ou na espessura das camadas feitas pelo risco assim como pela mancha, 

nos seus pequenos intervalos (daquilo que se encontra, num traço ou outro mais ou 

menos carregado de cor), nas transparências provocadas aqui e ali por diferentes 

pressões do traço ou nas gradações de cor. Estes acidentes favoráveis acontecem em 

número infinito tanto no desenho como na pintura. É aqui que surgem as marcas 

gráficas de maior importância porque resultam em pontos de luz e sombra. São estes 

pontos de luz ocasionais sobre uma determinada parte do desenho de uma figura e 

depois de observados que fazem, por exemplo, o artista decidir colocar o ponto de luz 

noutro local completamente diferente daquele que tinha inicialmente previsto. Neste 

caso o acidente comandou, ou seja, o acidente aconteceu naquele lugar e o artista 

utilizou-o. Estas pesquisas e o encontro destes “acidentes favoráveis” são apaixonantes 

porque se trata de um “jogo” cheio de surpresas que atrai o artista. “Não se trata de 

utilizar cores dóceis, das quais se conhece antecipadamente o efeito, mas mais ao jeito 

de matérias mágicas que parecem ter vontade própria e mais poder do que as intenções 

do artista.”
51

 Num desenho de um rosto, por exemplo, num retracto, com um 

determinado grau de elaboração, pode-se passar grosseiramente por cima uma 

policromia com uma cor imprevista como preto, por exemplo, ou verde ou outra cor 

qualquer e “(…) o milagre acontece, numa operação mágica! Esta cor rápida e 

sumariamente manchada liga-se alegremente às cores que ela cobre, deixando-as, em 

espaços, transparecer imperceptivelmente de modo a formarem degradés e 

                                                
50 Idem. 
51 Charles Harrison, Paul Wood, Art en Théorie une Antologie,1900-1990, Italy, Hazan, 1997, p. 655.    
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proximidades de tons, de tal maneira finos e subtis, que nenhum propósito deliberado 

teria podido concebê-los ou sequer executá-los”
52

. Não tem grande importância a cor 

que se usa, pode ser preto, verde ou rosa independentemente do desenho ser claro ou 

escuro, o resultado é pleno de subtilezas provocado pelas transparências e fusões que 

acontecem com o desenho inicial. “Pouco importa que o pincel, no seu percurso tenha 

encontrado um grão negro que ainda não estava seco: poderá ser um bigode, e aí em vez 

de um imagem de mulher que o artista se tinha proposto fazer, embora sem grande 

motivo ou obstinação, resulta num retracto de um homem”
53

. 

Dubuffet centrou a sua atenção essencialmente em obras que escapavam aos 

condicionalismos, ou “armadilhas”, como designava as obras dos artistas de salão, 

privilegiando os procedimentos e posturas mentais originais. Nas suas investigações, 

Dubuffet favoreceu a atitude da pureza mental original e não-conformista, ampliando as 

suas investigações às obras produzidas por pessoas com deficiência mental e que eram 

classificadas pela medicina, ou pelo sistema jurídico como pessoas destituídas da sua 

cidadania. Para Dubuffet, aquilo a que se chama de “normalidade” tem muitas vezes um 

carácter arbitrário exactamente porque aquilo que se espera não é que ela seja “normal”, 

mas exactamente o seu contrário. Para além de questionar a arte protegida pelo sistema 

cultural vigente, este artista enaltece as obras resultantes de autores confinados ao 

isolamento, considerando-as mais importantes do que aquelas que são produzidas por 

profissionais e académicos. Para Dubuffet, a matéria (materiais utilizados) deve fazer 

parte da composição formal e simbólica da obra, assim como todo o processo criativo 

para, a partir daí, desenvolver uma linguagem plástica própria, numa manifestação de 

sentimentos mais íntimos e para assim poder reinventar as etapas do acto criador 

destituído das referências às obras de arte oficiais, dos museus e galerias. 

 

“Qual o país que não tem a sua secçãozinha de arte cultural, a sua brigada de 

intelectuais de carreira? É obrigatório. De uma capital à outra, eles imitam-se 

todos uns aos outros e é uma arte artificial a que eles praticam, uma arte 

esperanto, por todo o lado infatigavelmente copiada. Podemos chamar -lhe 

uma arte? O que tem esta actividade que ver, seja o que for, com a arte?”
54

 

 

                                                
52 Idem. 
53 Idem. 
54 Charles, Harrison, Paul, Wood, Art en Théorie une Antologie, 1900-1990,  Italy, Hazan, 1997, p. 656. 
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Daniel Cordier (1920) considera que, com a obra de Dubuffet, a arte se afasta 

da sua função e produção mais tradicional, em benefício da poética que encerra a 

imagem da memória e do sonho. 

Alguns artistas do século XX, nos seus percursos artísticos, parecem ter sido 

influenciados por metodologias que comportam estas ideias como, por exemplo, Paul 

Klee (1879-1940) e Joan Miró (1893-1983) cujos trabalhos nos conduzem à 

expressividade e originalidade da indagação sobre as origens do Homem. 

Jean Michel Basquiat (1960-1988), embora não tenha tido instrução artística, 

teve opiniões próprias sobre a arte contemporânea. Numa entrevista, quando lhe foi 

perguntado qual o artista que o influenciava, Basquiat respondeu que: “(…) eram os 

desenhos das crianças de três ou quatro anos.”
55

 O facto de Basquiat ser um graffiter fez 

com que a “acção” tenha sido transportada para os seus trabalhos, tal como aconteceu 

com Jackson Pollock (1912-1956), que acreditava que o automatismo deveria ser regra 

de todo o processo criativo e a grande linha condutora de qualquer composição. 

Também Cy Twombly (1928-2011), em meados da década de 50, fundiu a escrita com 

os gestos pictóricos dos graffiti e do doodling.  

Basquiat vem a absorver estas influências no seu processo compositivo assim 

como a “escrita automática” utilizada já nos desenhos de André Masson (1896-1987), 

em 1923, e acentuada pelos Expressionistas Abstractos, como Pollock, Motherwell 

(1915-1991) e Franz Kline (1910-1962). 

Basquiat procurou nestes vocabulários da arte moderna a tecnologia pictural 

para as suas mensagens. Tanto ele como Jean Dubuffet utilizaram aspectos da vida 

urbana rejeitando a perspectiva e favorecendo a representação intencionalmente naïve. 

Basquiat incorporava também nas suas obras desenhos de banda desenhada, e na sua 

fase mais tardia, imagens e logótipos contidos em livros como, por exemplo, os do 

Symbol Sourcebook.
56

.  

A expressividade, que Basquiat imprimiu ao seu trabalho, afasta-se mais da 

arte de Twombly do que da de Jean Dubuffet, uma vez que as suas representações estão 

repletas de simbologias que desprezam “(…) qualquer tipo de unidade visual tradicional 

-  uma qualidade que Dubuffet defende.”
57

 A vida urbana da grande cidade, tema muito 

central, em muitas ocasiões, no trabalho de Dubuffet, torna-se também central nos 

                                                
55 Ver entrevista de Bruno Bischofberger por Taka Kawachi,  in King for a Decade, p. 155. 
56 Henry, Dreyfuss, Symbol Sourcebook: An Authoritative Guide to International Graphic Symbols, Mc 

Graw-Hill, 1974. 
57 Leonard, Emmerling, Jean Michel Basquiat, Taschen, 2003, p. 29. 
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primeiros trabalhos de Basquiat como, por exemplo, no período que decorre entre 1981 

e 1982. A abordagem infantil, ingénua e indiferente que Dubuffet tinha em relação à 

composição, nomeadamente no que diz respeito à perspectiva e à luz, são também 

evidentes no trabalho de Basquiat de 1981 “Sem Título”.  

Os trabalhos de Dubuffet, entre 1945e 46, têm como tema central os graffiti 

das ruas de Paris, 15 anos antes do fotógrafo George Brassai (1899-1984) ter publicado 

um importante volume documental sobre graffiti, em 1961. Os trabalhos de Dubuffett 

eram, muitas vezes, figuras raspadas em superfícies, onde se mencionavam artistas 

anónimos das ruas de Paris, como sendo os seus modelos “inartísticos”
58

. “Corps des 

Dames”, 1950, de Dubuffet e “Sem Título (Vénus the Great Circle)”, de 1983, de 

Basquiat, embora assumindo aspectos compositivos diversos, assemelham-se na 

intencionalidade da abordagem plástica relativamente ao propósito de fugir à unidade 

compositiva tradicional para dar primazia à simbologia. [Figura 18, 19]  

 

 

 

Fig. 18 - Jean Dubufett, Corps des Dames, 1950 

 

 

                                                
58 Ibidem, p. 30. 
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Fig. 19 - Basquiat, Sem Título (Vénus /the Great Circle), 1983 

 

 

 

  II.4 - Movimento Fluxus: a interdisciplinaridade da “anti-arte” 

 

O movimento Fluxus nasceu em 1961, em Wiesbaden, Alemanha, sobre a 

liderança do artista lituano, radicado nos Estados Unidos, George Maciunas (1931 – 

1978) tinha como fonte de inspiração o Dadaísmo e o Construtivismo Russo. [Figura 

20]  

Do movimento Dadá, assimilou o carácter anárquico e radical de contestação dos 

valores estabelecidos. Do Construtivismo Russo adoptou o interesse pela reflexão sobre 

a função social da arte e pela participação política.  
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Fig. 20 - George Maciunas performing Brecht`s drip music, 1963 

 

A palavra Fluxus, do latim flux, significa modificação, purificação e purgação. 

É também, um estado de espírito e um modo de vida impregnado de uma orgulhosa 

liberdade de pensar, de expressar e de agir. Este nome, originalmente criado, por 

Maciunas, para o título de uma revista com o objetivo de publicar textos de artistas da 

vanguarda, (muitos dos quais tiveram os seus trabalhos expostos em Nova York, entre 

1960 e 1961, no estúdio de Yoko Ono e na AG Gallery, de Maciunas) caracterizou, 

durante três anos (1960-1963), uma série de performances organizadas pelo próprio. 

Essas apresentações vieram mais tarde a dar origem a festivais (Festum Fluxorum) que 

percorreram várias cidades da Europa, como Copenhagua, Paris, Düsseldorf, Amsterdão 

e Nice. 

Existia, por parte deste movimento, uma postura radical, subversiva e de cariz 

efémero utilizando objectos do quotidiano, (já protagonizada anteriormente pelos 

dadaistas) com o objectivo de destruir convenções e valorizar a criação colectiva. As 

performances e happenings realizadas pelo Fluxus, bem como as publicações e vídeos, 

tiveram um profundo impacto na arte nas décadas de 60 e 70 do século XX.  

Este ideal, que consistia numa purificação do mundo da “doença” burguesa e 

da cultura intelectual, profissional e comercializada, pretendia limpar o mundo da 

imitação da arte abstrata e da arte matemática e promover uma maré “revolucionária” 

contra a comercialização do circuito internacional da arte, cristalizada depois da II 

Grande Guerra, cuja violência e caos ideológico enterraram os ideais de uma nova arte e 

de uma nova sociedade já projetados pela arte moderna. 
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Importa referir que, independentemente da diversidade das experiências 

pessoais vividas por estes artistas durante a guerra, elas resultam, no pós-guerra, “numa 

constelação de aproximações”
59

, que tiveram como objectivo,  os ideais de libertação do 

artista dos seus constrangimentos físicos e mentais e a idealização de uma pátria 

universal onde a comunicação fluísse de modo global, não havendo lugar à separação 

entre a arte e a vida. Este idealismo atraiu muitos artistas de várias partes do mundo na 

mudança dos anos 60 do século passado, imprimindo assim um caráter internacionalista 

ao movimento: na Alemanha (Wolf Vostell, Nam June Paik, Joseph Beuys, Dieter 

Roth), em França (Ben Vautier, Le Mont Young, Robert Filiou), Itália (Marchetti, 

Giuseppe Chiari), nos Estados Unidos (Dick Higgins, Alice Hutchins, Joe Jones, Robert 

Watts e George Brecht), no Japão (Takehisa Kosugi, Shigeko Kubota, Yoko Ono, 

Mieko Shiomi, Takako Saito) e nos países nórdicos (Henning Christiansen, Per 

Kirkeby, Milan Knizak, Eric Andersen). 

O aspecto singular do movimento Fluxus, relativamente a outras formas de arte 

de cariz contestatário, é que, ao contrário da grande maioria dos movimentos de 

vanguarda das artes-plásticas, este não surgiu de um movimento inerente ao seu próprio 

campo de expressão. Este movimento tenta executar a “utopia” da fusão de várias 

linguagens artísticas, contando com a participação colectiva de artistas plásticos, 

músicos, cineastas, actores e directores de teatro. Como exemplo destas fusões, importa 

referir John Cage (1912-1992), com as suas aulas de música experimental, disciplina 

ministrada na New School For Social Research, da qual George Brecht (1926-2008) e 

Dick Higgins (1938-1998) participaram. Este compositor norte-americano, nascido em 

1912, em Los Angeles, foi um dos mais controversos e influentes compositores do séc. 

XX, considerado o percursor do indeterminismo, corrente inspirada na filosofia budista 

Zen, que tinha como princípio rejeitar as convenções da criação musical, favorecendo 

uma abordagem radical baseada na construção de acasos provenientes da improvisação 

aleatória de sons. Nos anos 30, Cage dedicou-se à criação de composições musicais para 

companhias de dança e para grupos de percussão. Durante esta década, compôs 

Imaginary Landscape nº. 1 e Constructions (1939, 1940, 1941), três trabalhos para 

percussão, em que são utilizados objetos como latas de metal ou peças de automóvel. 

Cage teorizou acerca da música aleatória, cujos fundamentos já se podiam 

encontrar no “zen-budismo”, recorrendo especialmente aos seus princípios opostos e 

                                                
59Ann Hindry, Colecção Berardo, Sintra, Museu da colecção Berardo, 1996, p.81. 
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complementares de “permanência” e “transformação”
60

. Em 1938, inovou ao colocar 

vários objetos, como parafusos e borrachas entre as cordas do piano para modificar os 

sons do instrumento e assim sugerir uma orquestra de percussão. Este artifício ficou 

patente em trabalhos como Amores (1943) e Sonatas And Interludes (1948). Os 

resultados sonoros que Cage obteve ao introduzir objectos entre as cordas do piano 

proporcionaram alterações nas propriedades sonoras, tornando-as indeterminadas e 

imprevisíveis. Compôs também obras não instrumentais, utilizando para isso sons 

electrónicos "achados" ao acaso, através de montagens feitas a partir da fita magnética, 

como em Williams Mix (1952), Fontana Mix (1958), e Cartridge Music (1960). 

Utilizou, ainda partituras gráficas em que as notações musicais são substituídas por 

símbolos especialmente elaborados na ocasião, como em Music For Carillon nº. 1 

(1952), ou por imagens preexistentes, como em Renga (1976), onde são utilizados 

desenhos de Henry David Thoreau (1817 – 1862). Em 4'33'' (1952), os executantes 

sentam-se silenciosamente perante os instrumentos e os sons soltos que são produzidos 

pelo ambiente constituem a música. Nenhuma hierarquia é feita entre a música, os sons 

do ambiente  e o silêncio, este último faz parte integrante desta obra. Mas mesmo o 

silêncio nunca é total, é composto pelo ruído produzidos aleatóriamente pelo ambiente 

circundante. A peça instrumental está dividida em três movimentos de duração desigual, 

de 30'', 2'23'', e 1'40'' durante os quais os intérpretes nada tocam. É este nada que daria a 

abertura da música para aquilo que estivesse fora das meras notas da partitura, o que, 

para Cage, corresponderia aos sons do mundo. 4'33'' é feito inteiramente deste nada, é 

ele que permite que os sons da sala de concerto possam ser percebidos como música. 

[Figura 21]  

 

Fig. 21 - Jonh Cage, Partitura, 4´33` ,̀ 1952 

 

                                                
60 Para Cage o silêncio não se opõe ao som é co-presente, envolvendo o tempo invisível que marca a sua 

presença como ponto de fuga da representação fazendo ao mesmo tempo parte dela, não como substância 

mas como modo de acção. 
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Pode-se referir que existe uma teoria subjacente à composição de 4'33'' relativamente ao 

Zen e à filosofia de aceitação do mundo como ele é. Os quatro minutos e trinta e três 

segundos enfatizam aqui a construção linear do “silêncio”. Esta peça assenta na simples 

possibilidade de ouvir o ambiente. Cage acredita numa nova dimensão estética, quase 

inexplorada, porque ao assumir o silêncio em 4'33'' reverte a direcção da chegada dos 

sons ao público, ou seja existe uma troca de papéis entre os sons do ambiente que 

envolve o espaço do concerto e o som produzido pelos músicos e esta troca é também 

feita pelo público revestindo-se por isso mesmo de utopia. 

 

“(…) pois nesta nova música nada tem lugar senão sons: aqueles que estão 

escritos e aqueles que não estão. Aqueles que não estão escritos aparecem na 

música impressa como silêncios, abrindo as portas da música para os sons que 

estejam no ambiente. (...) sempre há algo para ver, algo para ouvir. Na 

verdade, por mais que tentemos fazer silêncio, não podemos.”
61

 

 

Cage defendia uma estética sem narrativa, baseada num entendimento 

instantâneo de elementos acidentais, contrária à linguagem manipulada de uma 

gramática pré-estabelecida pela narrativa dramática. Esta dissolução estética remete-nos 

para o conceito do ready-made de Duchamp ao expor um objeto de uso banal, como o 

“urinol” ou o “porta-garrafa”, num museu, transformando-o assim em obra de arte, 

devido ao contexto artistíco da sua apresentação. 

Os eventos do movimento Fluxus consistiam numa série de apresentações de 

eventos curtos cujas ações eram constituidas por performances físicas representativas de 

atividades mundanas, ou de música com base em fontes sonoras não musicais, 

caracterizando-se pela repetição, improvisação e acaso resultando numa grande 

interação com o público.  

Muitos dos artistas deste movimento produziram obras conjuntas ou individuais, 

estando estas obras diretamente relacionadas pela imprecisão de categoria e estilo e 

seguindo apenas os príncipios por este movimento publicados e estabelecidos em 

manifestos. Tanto a música aleatória de Cage como o movimento Fluxus ignoravam  a 

ideia do princípio-meio-e-fim, colocando especial atenção nos “acidentes da vida 

diária”, promovendo a maior parte das vezes epifanias que prescindiam de um 

desenvolvimento organizado e dramatizado, resultando, por isso, no  inesperado e na 

epopeia sem enredo. Com a morte de Maciunas (1931 – 1978), ideólogo do movimento 

                                                
61 Nicky Losseff, Jenny Doctor, Silence in Music, Great Britain, Ashgate, 2007, pp.7, 8. 
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Fluxus e quem reuniu os elementos que tornaram possível a sua articulação, observou-

se um desvio no caminho original deste movimento. 

Cage também produziu desenhos e gravuras tirando partido da presença do 

espaço em branco do papel que considerava igual ao silêncio ou uma maneira de fazer o 

vazio visível através de processos de operações casuais. Estes processos têm a ver com 

a escolha do papel e dos materiais utilizados. É através dos materiais que Cage dá 

ênfase ao seu trabalho plástico constituindo esta acção o único processo mental na 

criação dos seus trabalhos. Tudo o resto é deixado ao acaso longe da “personalidade” 

Os desenhos “ 11 Pedras”, de 1989, e “River Rocks and Smoke #3”, #8, de 1990, são 

aguarelas sobre papel previamente fumado onde círculos ou semicírculos são inscritos 

sobre o papel através de pedras tintadas de modo aleatório, como carimbos sobre o 

papel. [Fig 22, 23, 24] Parece-nos existir aqui a intenção de tirar partido do gesto 

aleatório e do acidente favorável que estas formas possam imprimir sobre o papel. 

Existe o movimento na direcção da liberdade do gesto pelo gesto.  

 

  Fig. 21 - John Cage, 11 Stones, 1989 

 

 

  Fig. 22 - John Cage, River Rocks and Smoke #3, 1990 

  



44 

 

  Fig. 23 - John Cage, River Rocks and Smoke #8, 1990 

  

 

 

III – O acaso no desenho contemporâneo 

 

As várias categorias do Desenho que se definiam anteriormente como 

definitivas, desdobram-se, actualmente, em caminhos com sentidos mais incertos, 

errantes e sem fronteira. Pode-se dizer que o Desenho se reinventa fundamentalmente. 

O acaso apontou a lógica da liberdade porque se constitui, já como processo de 

construção, que tanto indica, conecta, como se abre a análises formais mais activas. Este 

diálogo renovado do Desenho está contido nas obras de artistas como (referenciando 

apenas alguns) Rebecca Horn (1944), António Sena (1941) e Rui Sanches (1954). 

 

Rebecca Horn (1944) foi influenciada na sua obra, pelas várias formas e 

concepções de representação que revolucionaram todo o sistema e estratégias de 

expressão e representação, “rupturas de tabus”
62

 que tiveram origem no quebrar de 

normas sociais e condutas correntes que culminaram no “(…) estatuto autónomo da 

obra.”
63

 Happenings, Action Painting, Pop Art, Land Art, Arte Minimalista e Arte 

conceptual, contribuíram para a emancipação social e para a renovação política. Embora 

Rebecca Horn tenha centrado a sua obra em temas históricos, parece-nos importante 

                                                
62 AAVV, Rebecca Horn Bodylandscapes, Desenhos Esculturas, Instalações 1964 – 2004, Lisboa, 

Fundação Centro Cultural de Belém, 2005, p. 7. 
63 Idem. 
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referir que o corpo foi utilizado como suporte activador de outras manifestações 

artísticas em acções de arte pública e happenings, compostas tanto por objectos 

estáticos, como por esculturas cinéticas. Esta estética assenta essencialmente no 

individuo versus sociedade com “(…) uma orientação puramente formalista, semelhante 

ao síndrome da arte pela arte.”
64

 Na sua obra, encontramos referências que exploram 

locais e ambientes ligados à história contemporânea e à política, assim como o interesse 

à ciência e tecnologia. Estes múltiplos interesses abordados na sua obra, embora ligados 

à realidade, deixam espaço à emoção e fantasia. Embora as experiências Surrealistas 

tenham representado um importante papel como ponto de partida na sua obra, pelo 

carácter abrangente e subversivo, perdem “(…) todo o seu carácter explosivo perante a 

experiência abominável e inconcebível da segunda guerra mundial e do holocausto, 

tornando-se quase obsoletas.”
65

 Existe por parte desta autora uma relação com o 

desenho que se move entre o conceptual e o performativo. No Desenho existe quase 

sempre a intenção de deixar explícitas todas as fazes que compõem o mesmo “(…) 

como se pertencessem à história de uma obra.”
66

 [Figura 25, 26, 27, 28] 

 

 

       

Figs. 25, 26, 27, 28 - Rebecca Horn, Monsters 1, 2, 3. 4, 2000 

 

 

Os desenhos da série Monsters, de 2000, feitos em Paris, apresentam-nos manchas 

castanhas aleatórias com o propósito de forçar o acaso, uma vez que são deixadas à 

imaginação do espectador. Estes desenhos parecem assentar mais nas formas acidentais, 

não havendo por isso espaço nem lugar para a posterior interpretação que Cozens referia 

                                                
64 Ibidem, p. 8. 
65 Ibidem, p. 21. 
66 AAVV, Rebecca Horn Bodylandscapes, Desenhos Esculturas, Instalações 1964 – 2004, Lisboa, 

Fundação Centro Cultural de Belém, 2005, p. 47. 
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no seu livro de metodologia acerca do modo como a mancha e a linha deveriam ser 

abordadas. Podemos presumir que nesta série de desenhos a autora pretende dar lugar 

somente ao acaso, através da forma acidental deixando a interpretação e todo o processo 

mental ao espectador. 

 

“ Cada traço explica o que se lhe segue e a sua razão de ser. Rejeita, apanha, 

joga, destrói, esvazia, salta, puxa para o fundo, formas espirais que sobem em 

direcção à luz, incendeia, derrete, esvoaça como as cinzas, agarra-se à cauda 

do cometa, incandesce vermelho e afunda-se nas raízes do papel.”
67

 

 

Um ano após o 11 de Setembro, Rebecca Horn cria uma instalação com o título 

Book of Ashes, onde uma agulha dourada inscreve signos aleatórios ao acaso sobre uma 

camada de cinzas que cobrem um espelho assente horizontalmente no chão. À medida 

que a agulha dourada inscreve incessantemente sobre a cinza colocada sobre o espelho, 

este vai ficando a descoberto projectando um duplicado da agulha dourada em sentido 

inverso como se este escrevesse a partir do espaço [Figura 29, 30]. As inscrições 

elevam-se no espaço sugerindo uma homenagem ao drama dos mortos das Torres 

Gémeas. 

 

       

Fig. 29 - Rebecca Horn, Book of Ashes, 2002                   Fig. 30 -  R. H., (Pormenor da instalação,  Book of Ashes), 2002 

 

                                                
67 A este propósito ver conversa, entre Rebecca Horn e Joachim Startorius, um sorriso, a jaula é 

demasiado pequena para o meu corpo, in AAVV, Horn Rebecca, Body landscape, Desenhos,Esculturas 

Instalações 1964 – 2004, Lisboa, Fundação Centro Cultural de Belém, 2005, p. 192. 
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Pode-se dizer que a realidade não é vista por esta autora como um deslumbramento 

imutável mas sim como um cruzamento entre o fazer e o encontrar entre cânone e o 

acaso. Na sua obra encontramos a possibilidade da interpretação do mundo e daquilo 

que está oculto à primeira vista. 

Rebecca Horn explorou também, desde o início da década dos anos 70, o 

equilíbrio entre corpo e o espaço através de esculturas cinéticas, jogando com metáforas 

ligadas ao mundo do imaginário histórico, literário e espiritual. Estas “próteses” de 

Rebecca Horn ao explorarem relações entre o corpo e o espaço, reconfiguram-se e 

transformam-se em esculturas em movimento. As performances consistem em criar 

extensões do corpo dedicadas a lugares de importância política e histórica, revelando o 

peso do passado sobre esses espaços físicos. A obra Pensil Mask, de 1973 transforma a 

cabeça no instrumento para desenhar. A cabeça está coberta por uma máscara que 

suporta vários lápis que contornam o perfil do rosto e executa movimentos da esquerda 

para a direita, consoante os movimentos do corpo, riscando uma parede branca. Os 

riscos dos lápis reproduzem a imagem que corresponde ao ritmo emocional dos 

movimentos do corpo da autora. [Figura, 31] Em Les Amant, de 1991, o desenho, feito 

pela máquina, traduz o carácter aleatório e de acaso provocado pelos escorridos da tinta 

preta projectados pela ventoinha na parede branca. [Figura, 32] Rebecca Horn abre o 

espaço, desenhando através de instalações mecânicas numa dimensão que exige 

redefinição pela fragilidade e sugestão do indizível, através das quais apenas podemos 

sentir. As instalações e as esculturas cinéticas, realizadas por esta autora, utilizam 

muitas vezes o automatismo mecânico no encontro de temáticas relacionadas com o 

social e com a história, a partir de significados pré-existentes, incluindo o acaso. 

 

 

  Fig. 31 - Rebecca Horn, Pensil Mask, 1993 
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Fig. 32 - Rebecca Horn, Les Amants, 1991 

 

 

Também António Sena (1941), utiliza na sua obra os “(…) valores de 

gestualismo (…)”
68

 que incorporam simultaneamente referências ligadas à 

contemporaneidade tais como logótipos políticos, comerciais e graffiti urbanos. O 

intenso jogo compositivo que este autor utiliza nos seus desenhos estabelecem entre a 

linha e o plano o significado e o significante, um caminho entre “(…) a baixa e a alta, 

cultura.”
69

 Na série Cahiers de Voltaire, de 2005 – 2006, António Sena regista e copia 

repetidamente a palavra Voltaire, aparentando a tentativa de estabelecer o diálogo entre 

a filosofia e o Desenho. Apesar da dimensão serial destes desenhos, pode-se observar 

também que, a partir da escrita repetitiva do texto poético (que Voltaire escreveu acerca 

do terramoto de Lisboa de 1755), existe uma narrativa própria, embora o autor não se 

afaste do carácter essencial do desenho e da abstracção. [Figura 33, 34, 35] 

 

 

                                                
68 António Sena, Chaiers – Books, Lisboa, Assírio & Alvim, 2009, p. 5. 
69 Idem. 
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Figs. 33, 34, 35 - António Sena, Poème sur le désastre de Lisbonne (II), 3 de uma série de 14, 2005-2006 

 

 

Observa-se, através desta série de desenhos, o traço impreciso da caligrafia que ora se 

revela ora se oculta através da mancha, também ela de carácter impreciso, aleatório, na 

busca do acaso que estas rasuras proporcionam. A apetência já demonstrada por este 

artista ao longo da sua obra pela caligrafia (como marca gráfica) resulta numa 

justaposição entre os valores lumínicos que a mancha favorece. O acaso acontece tanto 

através da linha caligráfica como através da mancha e entre aquilo que se revela e 

aquilo que se oculta, numa tentativa de revelar o referente. Pode-se talvez aferir que no 

poema filosófico, (Poème sur le desastre de Lisbonne)
70

 em que o filósofo formula 

acerca deste desastre a ideia de que “(…) a natureza não está sujeita a qualquer 

quantidade precisa nem a qualquer forma precisa.”  

Em Poème sur le desastre de Lisbonne (II) de António Sena da série de Cahiers de 

Voltaire de 2005 – 2006, observa-se a elegibilidade através da ocultação, sobreposição e 

desfiguração das marcas gráficas que compõem esta série de desenhos. Existe uma interacção 

entre a visão e o processo criativo onde intervêm a cor, mancha e a caligrafia. Embora no 

poema original também se possa desenvolver uma perspectiva onde se pode observar a 

obra imagética aqui o autor tenta reduzir a distância entre a palavra e a imagem.  

Estabelece-se uma relação entre a palavra (grafia) que traça o caminho entre o aleatório e o 

acaso através das manchas que ocultam e descobrem a marca gráfica, remetendo para os 

aspectos que o próprio fenómeno da catástrofe comporta. 

Rui Sanches, 1954 conhecido sobretudo pelo seu trabalho como escultor, 

manteve sempre uma importante área de investigação em torno do desenho, utilizando 

para isso o exercício reflexivo nalguns casos de cariz mais abstractizante. Na sua 

                                                
70 Poema filosófico que Voltaire dedicou ao terramoto de Lisboa de 1755. 
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exposição de 2014, com o título “Dentro do Desenho”, o artista relaciona aspectos 

compositivos relacionados com os processos do fazer o Desenho. Nestes desenhos, 

observa-se uma escolha cromática predominantemente entre o branco do papel e a tinta- 

da- china com apontamentos de tinta branca. [Figura 36, 37] 

 

 

             

Fig. 36 - Rui Sanches, Sem Título, 2013                                       Fig. 37 -  Rui Sanches, Sem Título, 2009 

 

 

O acaso é reforçado através da mancha e dos materiais utilizados e quando o autor 

trabalha os escorridos da mancha, estabelecendo através da composição uma relação 

entre a preocupação espacial, apoiada na geometria, e na transfiguração linear, onde são 

favorecidos os acidentes favoráveis proporcionados também pelos próprios materiais e 

pela experiência  baseada na observação. Estes desenhos sobre papel constituem uma 

prática autónoma do trabalho tridimensional habitualmente executado pelo autor 

(escultura), embora sejam complementares porque o desenho comporta um tempo de 

execução que transporta consigo uma dimensão espacial que abarca a concepção entre o 

desenvolvimento das formas e a sua dissolução à medida que vão sendo desenhadas, 

questionando acerca da persistência que as formas vinculam e da nossa capacidade de as 

compreender perceptualmente até á forma definitiva. 

  

“Como síntese de uma atitude que abrange toda a obra de Rui Sanches, 

assistimos a uma organização do ver pensada do interior para o exterior, que 

existe a partir do fazer, a partir da concretização de exercícios de contenção 

discursiva. Através deles, o artista absorve a informação histórica e exterior, 

enquadra o acaso dos gestos e das matérias, modera a impulsividade das 
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emoções, gere a perda de informação. Tudo passa para dentro do desenho, 

tudo se passa dentro do desenho, tudo passa de dentro do desenho para fora 

dele.”
71

  

 

Embora nos desenhos “X+Y” I, “X+Y” III, “Natal (preto e branco)”e na série 

“A Marat”, realizados entre 1987 e 1989 encontrarmos uma aparente facilidade de 

leitura que nos é dada por temáticas reconhecíveis. [Figuras 38, 39, 40, 41] O 

gestualismo e a aleatoriedade compositiva revelam também um esforço que se define 

por duas “(…) inequívocas qualidades da disciplina: a sua espontaneidade e 

imediatez.”
72

 e a preocupação com a “(…) perseguição do equilíbrio.”
73

 compositivo.  

 

 

  Fig. 38 - Rui Sanches,  X+ Y I, 1986 

 

 

  Fig. 39 - Rui Sanches, X+ Y III, 1987 

 

 

                                                
71 João  Pinharanda, em http://makingarthappen.com/2014/03/05/rui-sanches-dentro-do-desenho/ (acedido 

em 26/04/2015). 

 
72 AAVV, Emília Ferreira, em  Rui Sanches  -  As margens da Linha, Lagos, Centro Cultural de Lagos, 

2006, p. 11.  
73 Idem. 

http://makingarthappen.com/2014/03/05/rui-sanches-dentro-do-desenho/
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Fig. 40 - Rui Sanches, A Marat, 1989                                       Fig. 41 – Rui Sanches, A Marat, 1989 

 

 

Esta preocupação pelo equilíbrio compositivo não dispensa nem anula questões 

ligadas à rapidez da execução, embora não desligadas da “(…) atenção do fazer e da 

atenção ao acto plástico.”
74

 A conjugação do acaso com a geometria do Desenho, 

através da diversidade compositiva, conjugada com a abordagem que nos é dada a ver 

pelo tratamento das linhas e o acumular de indícios e referências. 

Podemos então questionar como é possível conciliar esta contenção, mais ou 

menos calculada, observada nestes trabalhos e o acaso. É através da metodologia 

utilizada que se percebe a intenção do autor pelo modo como utiliza a tinta-da-china que 

percorre com vontade própria o papel previamente molhado. A tinta alastra, desenhando 

um percurso aleatório ao acaso e independente do gesto. “Trata-se de uma estruturada 

simulação do acaso (…)”,
75

 ao proporcionar nuances de valores lumínicos, tantos anos 

atrás referenciados por Cozens como um dos valores principais para a feitura do 

Desenho perfeito. 

 

 

                                                
74 AAVV, Emília Ferreira, in Rui Sanches  -  As margens da Linha, Lagos, Centro Cultural de Lagos, 

2006, p. 11. 
75 Idem. 
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IV – O trabalho artístico em perspectiva 

 

A característica principal deste trabalho passa pela experimentação de um 

conjunto de metodologias assentes no acaso, já utilizadas no passado por várias 

correntes artísticas. Os processos metodológicos propiciadores do acaso são, nestes 

trabalhos, o ponto de partida para construir novos desenhos através dos quais se 

procuraram soluções focalizadas na percepção e na emoção. 

Estes desenhos resultam quase sempre numa série de acasos em cadeia onde 

cada um determina o outro e juntos constituem uma série de novas composições. 

Podemos tentar localizar as razões da existência de cada fenómeno do acaso, ou seja, 

podemos dizer que cada um é necessário para se chegar à finalização do desenho. 

Embora este trabalho prático seja composto essencialmente por duas séries de 

desenhos, independentes uns dos outros são no entanto, visíveis alguns pontos de 

cruzamento no tempo e no espaço que vieram a determinar novas soluções. A escolha 

dos materiais: o branco do papel, a tinta-da-china, os apontamentos de tinta branca, ou 

mesmo o tipo de materiais riscadores utilizados, influenciou algumas destas novas 

soluções. 

Na primeira série tentou-se induzir a noção de acaso “absoluto” muitas vezes 

baseada na construção da composição intuitiva e na emoção momentânea do gesto. 

Quando falamos de intuição referimo-nos a uma abordagem instintiva deixando de fora 

o controlo da razão, reservando para uma fase posterior a análise de novas 

possibilidades compositivas. [ Figuras 42, 43, 44, 45] 

 

                

 Figs. 42, 43, 44 – Acumulações, #1, #2, #3, 2015 
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  Fig. 45 - Acumulações, #4, 2015 

 

 

     Nesta primeira série, com o título “Acumulações”, riscou-se e manchou-se 

ao acaso, na tentativa de deixar de fora a razão, privilegiando a intuição e o instinto do 

gesto, para possibilitar que as manchas e as linhas se entrecruzem e adquiram formas 

plásticas. Desenhar é, neste caso, um processo assente na mancha aplicada de modo 

gestual, no desenho cego e na composição daí resultante.  

Outros desenhos como os das três séries, com o título “Paisagens Imaginárias”, 

assentam mais na imprevisibilidade da fragmentação, obtida através da colagem de 

papéis previamente manchados o que possibilitou a exploração orgânica de texturas e 

luminosidade. [Figuras, 46, 47, 48] 

  

                   

Figs. 46, 47, 48, Madalena Raimundo, Paisagens Imaginárias (série I), #1, #2, #3, 2015 
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Estas acções experimentais acontecem muitas vezes com a ajuda da tinta-da-

china, particularmente favorável a este projecto. A estratégia adoptada nos desenhos 

[Figuras, 49, 50, 51] consiste na adopção de acções experimentais e gestos livres, pondo 

em relevo a definição de novas estruturas em diálogos com o espaço da página. 

 

 

                       

Figs. 49, 50, 51 – Madalena Raimundo, Paisagens Imaginárias (série II), #1, #2, #3, 2015 

 

 

A determinação dos gestos utilizados na feitura dos desenhos está muitas vezes 

relacionada com processos aleatórios que passa por espalhar trabalhos sobre o chão, ou 

numa mesa de forma desordenada, expostos ao acidente, possibilitando assim manchar 

ou riscar sem a preocupação de transgredir o próprio espaço da folha de papel. 

 Deixou-se que salpicos ou manchas alastrassem uns sobre os outros 

colocaram-se ao sol no espaço exterior, onde as sombras de plantas se projectam nos 

desenhos, para depois as aproveitar, ou não, de forma indeterminada, sobre a 

composição previamente e aleatoriamente manchada. A possível utilização posterior de 

outros materiais como o pastel de óleo ou a tinta acrílica servem, muitas vezes, para 

reforçar alguns aspectos compositivos, mantendo porém o princípio do acaso. Através 

destes processos introduzem-se novas possibilidades compositivas mais livres 

procurando sair dos padrões estéticos conhecidos. [Figuras, 52, 53, 54] 
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 Figs. 52, 53, 54 – Madalena Raimundo, Acumulações, #5, #6, #7, 2015 

 

Apesar de, através da composição, muitas vezes se desenvolverem sínteses que 

orientam antecipadamente as decisões a tomar quanto ao desenho final é, no entanto, a 

acumulação de processos aleatórios que fazem surgir novas possibilidades plásticas e 

gráficas. 

A “revelação” surge mais tarde quando se adopta um olhar crítico e eleciado 

acerca do que resulta e não resulta no trabalho produzido.  

A fluidez dos resultados que a tinta-da-china proporciona é uma oportunidade 

para transformar a experiência inicial noutro modo de pensar e ver.  

O desenho é construído através duma imagética assente em gestos, a maior 

parte das vezes, baseados no acaso e na disseminação de ideias que estes processos 

favorecem. [Figuras, 55, 56] 

  

               

Figs. 55, 56 - Madalena Raimundo, Paisagens Imaginárias (série III), #1, #2, 2015 
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O imprevisto gerado pelo acaso é nestas duas séries que compõem o meu 

trabalho, propiciador de uma evolução que se apropria de uma espécie de sentimento de 

aventura que reside no poder de controlo e ao mesmo tempo da sua perca de poder. Nas 

duas séries de desenhos com os títulos “Acumulações” e “Paisagens Imaginárias” os 

elementos compositivos das manchas, das linhas dos espaços vazios e dos espaços 

cheios, são geradores de serendipidades compostas por novas combinações de ideias já 

existentes na mente. [Figuras, 57, 58, 59] 

 

 

 

Fig. 57-  Madalena Raimundo, Paisagens Imaginárias, (série III), #3, 2009 

 

      

Figs. 58, 59 -  Madalena Raimundo, Paisagens Imaginárias, (série III), #4, # 5, 2015 
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V – Conclusão 

 

O que distingue aquilo que vemos do modo como interpretamos aquilo que 

vemos está muitas vezes associado ao papel que a mente desempenha como primeiro 

instrumento da visão. Os olhos são, portanto, uma espécie de veículo de recepção e de 

transmissão da porção observada de forma consciente. Com a destruição da 

representação do espaço compositivo segundo as leis científicas da perspectiva, 

instauraram-se verdades múltiplas de espaços e de tempo. Essa multiplicidade dá 

origem a uma variedade de actos do acaso cuja aceitação os transforma ou os pode 

transformar em arte. 

Através da conjugação do acaso e da geometria, a diversidade compositiva que 

nos é dada a ver pelo tratamento da mancha e o acumular de indícios e referências 

mentais, é um princípio subjacente à metodologia de Cozens (1717 – 1786). A selecção 

mental das composições paisagísticas lança um desafio ao habitual ensino da arte. Nesta 

perspectiva, Cozens valorizou três factores primordiais: as formas da natureza 

reconhecem-se muito mais pela mancha, pela cor e pela luminosidade, mais do que 

pelas linhas. Nos seus desenhos, quase todos executados sobre papel, explorou as 

gradações tonais para, através da forma e do fundo, sugerir paisagens. 

 O movimento Dadá e o Surrealismo utilizaram a razão, partindo de um jogo de 

relações entre a arte e a realidade, em manifestações radicais com a intenção de romper 

o fazer artístico. As obras eram desarticuladas e destituídas do seu valor de utilização 

pela personalização feita através de “extremismos e imprevisibilidades”. Os surrealistas 

utilizaram a fragmentação da forma, a mistura simbólica de imagens e a escrita 

automática onde se anotavam palavras ou frases que surgiam na mente ao acaso. Este 

processo foi também utilizado por Tristan Tzara mas num contexto mais psicanalítico 

em consonância com o que Freud chamou de “associação livre”. Tanto os surrealistas 

como os Dadaistas exploraram as possibilidades de estados oníricos da mente, ou 

suscitaram o êxtase para produzir uma imagética directamente a partir do inconsciente. 

O relevo é dado à experimentação e à constante exploração da criatividade fornecida 

por factos ocasionais e através do que o inconsciente pode oferecer. Apesar dos artistas 

surrealistas utilizarem o automatismo e o acaso como instrumento de criação no 

processo de libertação de imagens do inconsciente, utilizavam também, posteriormente, 

a mente consciente para aumentar o seu potencial artístico. O inconsciente é utilizado 
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como libertador da mente para produzir a imagem inicial, que poderia ser, ou não, 

posteriormente trabalhada para atingir uma forma mais “adequada” na perspectiva 

destes autores. 

 

Também Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) sugere que através de uma parede 

suja, ou da indefinida aparência de uma pedra, poderia dar origem à descoberta de 

outras formas ou desenhos. A partir de uma confusa massa de objectos, a mente poderá 

descobrir desenhos de outros objectos totalmente originais. O poeta Stéphane Mallarmé 

(1842-1898) considerava a obra de arte um acaso porque continha em si mesma a 

faculdade ininterrupta e imprevisível de significados, sentidos e interpretações.  

Nos desenhos produzidos sob o efeito da mescalina que Michaux produziu, 

vimos o rasgo do acaso inconsciente uma vez que a ignorância é necessária ao acto da 

passagem à acção. Dezenas de figuras: aves, homens e plantas articulam-se pela energia 

intensa e pelo apagamento dos dados práticos, tornando-se acção simbólica, porque a 

consciência se perde e tudo é possível na magia do ser interior que tudo realiza e 

imagina. Quando Dubuffet referiu que um desenho não se edifica como uma casa, 

partindo das cotas do arquitecto mas sim de costas voltadas para o resultado e às 

apalpadelas, através de avanços e recuos, adverte os artistas para a necessidade de olhar 

em redor do seu atelier e observar as manchas, os traços, paletas e panos (trapos) 

considerando que as soluções que estes procuram estão ali. 

 

 Nos textos sobre Arte Bruta, Jean Dubuffet, em de “Caçador de acasos,” refere 

os “acidentes favoráveis” proporcionados pelo acaso, aquilo que é, na verdade, muitas 

vezes conduzido e provocado, ou pelo menos consentido e posto ao serviço do artista. 

Podem ser irregularidades na espessura das camadas feitas pela tinta, pelo risco e nos 

seus pequenos intervalos e naquilo que se encontra num traço ou outro, mais ou menos 

carregado de cor, nas transparências provocadas por diferentes pressões da mão e do 

gesto.  

Estes acidentes favoráveis acontecem em número infinito tanto no desenho 

como na pintura através das marcas gráficas e resultam em pontos de luz e sombra. São 

estes pontos ocasionais sobre uma determinada parte do desenho, posteriormente 

observados, que fazem o artista decidir, acentuar ou anular completamente aquilo que 

tinha inicialmente previsto. Neste caso, o acidente aconteceu e o artista utilizou-o. 

Nestas pesquisas e investigações e no encontro com os “acidentes favoráveis,” Dubuffet 
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favoreceu a atitude da pureza mental e original não-conformista, ampliando também as 

suas investigações às obras produzidas por pessoas com deficiência mental, que eram 

classificadas pela medicina, ou pelo sistema jurídico, como pessoas destituídas da sua 

cidadania. Para ele, “normalidade” tem um carácter arbitrário, exactamente porque 

aquilo que se espera não é que ela seja “normal” mas exactamente o seu contrário. 

 

 Foi também através do Movimento Dadá que se assimilou o carácter anárquico 

e radical de contestação dos valores estabelecidos, adoptando-se o interesse pela 

reflexão de ideais como a libertação do artista dos seus constrangimentos físicos e 

mentais, assim como a idealização de uma pátria universal onde a comunicação fluísse 

de modo global, não havendo lugar à separação entre a arte e a vida. Este idealismo dos 

anos 60 teve como consequência a adesão de muitos artistas de várias partes do mundo, 

imprimindo um carácter internacionalista ao movimento.  

Esta influência remete-nos para o conceito do ready-made de Duchamp ao 

expor objectos de uso banal como, por exemplo o “urinol” ou o “porta-garrafa”, num 

museu, conferindo-lhes o estatuto de obras de arte pelo contexto artístico da sua 

apresentação. Muitos desses artistas produziram obras em conjunto, ou individualmente, 

estando directamente relacionadas pela imprecisão de categoria e estilo e seguindo os 

princípios por este movimento proclamadas e publicadas em manifesto. Tanto a música 

aleatória de Cage como o movimento Fluxus, ignoravam a ideia do princípio-meio-e-

fim, colocando especial atenção aos “acidentes da vida diária”, promovendo a maior 

parte das vezes epifanias que prescindiam de um desenvolvimento organizado e 

dramatizado, resultando, por isso, em obras inesperadas. Cage, por exemplo, defendia 

uma estética sem narrativa, baseada num entendimento instantâneo e numa gramática de 

elementos acidentais e contrária à linguagem pré-estabelecida pela narrativa dramática. 

  

O acaso, o inconsciente e a emoção, conciliam-se numa contenção mais ou 

menos calculada pela busca observada, na premeditação e na lúcida vontade do fazer 

experimental. Como referimos, é também na metodologia utilizada que se percebe a 

intenção do autor pelo modo como a mancha e as linhas percorrem com vontade própria 

o papel, alastrando e desenhando um percurso incerto, ao acaso, muitas vezes 

independente do gesto. O acaso é um espaço de interpretação baseado na experiência da 

informação que se abre entre o espectador e a obra, é o não destino comunicacional da 

imprevisibilidade, o espaço vazio de todos os imprevistos entregue à experiência de nós 
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próprios, onde têm sempre lugar. Talvez pelo facto da civilização mecanizada, 

tecnológica e assente em valores do cálculo, possa ter influenciado alguns artistas a 

fazerem uma aprendizagem ao contrário, ou seja, depois de aprender é preciso 

desaprender, estabelecendo muitas vezes uma ligação com o primitivo fora do tempo. 

 

Os processos metodológicos propiciadores do acaso explorados neste trabalho 

deram origem a duas séries de desenhos com os títulos “Acumulações” e Paisagens 

imaginárias” (I, II, III). Estas experiências estéticas foram o ponto de partida para 

construir desenhos com soluções focalizados no gesto, na percepção, e na emoção. 

Partindo quase sempre de uma série de acasos em cadeia, mais ou menos interligados, 

foi possível constatar cada desenho determinou o outro e juntos constituíram uma série 

compositiva onde o acaso, independentemente da metodologia aplicada, se constitui 

como pedra basilar do afastamento físico do mundo. Reafirma-se o carácter em aberto 

da obra plástica, não se excluem soluções ou caminhos encontrando-se, um mundo de 

possibilidades que estão sempre sujeitas a novas alterações, porque nunca estarão 

concluídas. Usufrui-se do conhecimento e da envolvência profunda e inevitável com o 

mundo e com as coisas que o rodeiam. Pode-se tentar justificar cada fenómeno do 

acaso, embora se tenha constatado que cada um é necessário para se chegar à 

concretização do desenho. O acaso auxilia o inconsciente de modo poderoso. Embora 

visível nalguns pontos de cruzamento no tempo e no espaço propiciadores de um novo 

conjunto de factos apresentados nesta exposição, observou-se, também, que a intuição e 

a emoção estiveram presente nestes desenhos. A prática a que nos referimos é composta 

por uma abordagem compositiva assente no não pensar, deixar de fora a razão. A 

emoção momentânea trata de agir através do gesto, de forma instintiva, mais próxima 

daquilo a que Merleau-Ponty chamou de “teoria mágica da visão” reservando só para 

mais tarde as consequências mediante os resultados obtidos que podem, ou não, suscitar 

uma ideia de acabamento da composição. A visão desempenha acções experimentais 

que se disseminam muitas vezes com a ajuda da tinta-da-china, material propiciador, 

destas experiências, porque favorece o carácter especulativo e dispersante da “ordem”. 

A experiência dispersante e disseminante da tinta nos desenhos pode ser suficiente para 

ver a paisagem ou todos os objectos do nosso imaginário de que Cozens falava, é o 

momento instantâneo em que a visão faz o gesto.  

As várias categorias do desenho que se definiam tradicionalmente como 

definitivas, desdobram-se, actualmente, em caminhos com sentidos mais 
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indeterminados. O conhecimento proporcionado pela nossa experiência vivida, coloca à 

cultura contemporânea questões ainda sem resposta e apresenta-as como desafios para a 

pesquisa O inconsciente tão utilizado pelos surrealistas foi o impulsor da não vontade 

submissa ao pormenor técnico da execução porque inibidora da livre actuação da 

imaginação e do inconsciente. Pode-se dizer que o desenho se reinventa, processo 

fundamentalmente baseado na lógica apontada pelo acaso e pela liberdade quando se 

constitui como processo de construção de libertação do sensível, que tanto indica e 

conecta, como se abre a análises formais mais activas. Estas preocupações contemplam 

também o equilíbrio compositivo, não dispensando nem anulando questões ligadas à 

rapidez da execução, e à atenção do fazer. São um meio ampliador do campo de 

hipóteses observando, porém, a serendipidade e a não preocupação de chegar a um 

resultado final específico. 
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VIII - Índice de Imagens 

 

Figura 1  

Alexander Cozens 

´Blot` Landscapes, 1732 -1786 

Aguarela s/papel, 

  

Figura 2 

Alexander Cozens 

´Blot` Landscapes, 1785 – 1786 

Aguarela s/papel 

 

Figura 3 

Alexander Cozens 

´Blot` Landscapes, 1785 

Aguarela s/papel 

 

Figura 4 

Duchamp e a sua obra A Roda de Bicicleta, 1913 

(© sem referência) 

 

Figura 5 

Marcel Duchamp 

Fonte, 1917 

Porcelana 
(sem referência de dimensões) 

 

Figura 6 

Hans Arp 

Colagem disposta conforme as leis do acaso, 1917 

(sem referência de técnica), 48,6 x 34,6 cm 
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Figura 7 

Max Ernst 

Foret et soleil, 1931 

Frottage s/papel, (sem referência de dimensões) 

   

Figura 8 

André Masson 

Desenho automático, 1924 

Tinta s/papel, 23.5 x 20.6 cm 

 

Figura 9 

Capa do livro do Manifesto de André Breton de 1924 

 

Figura 10 

Henri Michaux 

Meidosems,1948 

Litografia, 28.7 x 22.2 cm 

 

Figura 11 

Henri Michaux 

S/Título, 1959 

Tinta-da-china s/papel, 74.9 x 105.1 cm 

 

Figura 12 

Henri Michaux 

Arborescences intérieures 1962 – 1964 

Tinta-da-china s/papel, 50 x 30 cm 
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Figura 13 

Henri Michaux 

Dessin mescalinien, 1960 

Tinta-da-china s/papel, 32 x 23.9 cm 

 

Figura 14 

Jean Dubuffet 

Banda Jazz, 1944 

Óleo s/tela, 114.6 x 146.7 cm 

 

Figura 15 

Jean Dubuffet 

Gymnosophie, 1950 

Óleo s/tela, 97 x 146 cm 

 

Figura 16 

Jean Dubuffet 

The dog on the table, 1953  

Óleo s/tela, 89 x 116 cm 

 

Figura 17 

Jean Dubuffet 

Butterfly-Wing Figure, 1953 

Asas de borboleta e gouache s/papel, 25.0 x 18.5 cm 

  

Figura 18 

Jean Dubufett 

Corps des Dames, 1950 

Óleo s/tela, 114,4 x 87,5 cm 

 

Figura 19 

Jean Michel Basquiat 

Sem Título (Vénus /the Great Circle), 1983 

Técnica mista s/tela, 167,64 x 152,4 cm 
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Figura 20 

George Maciunas 

Brecht`s drip music, 1963 

Amesterdão 
(© sem referência) 

 

Figura 21 

John Cage 

Imagem da partitura, 4´33``, 1952 

 

Figura 22 

John Cage, 

11 Stones, 1989 

Tinta s/papel fumado58 x46 cm 

 

Figura 23 

John Cage 

River Rocks and Smoke #3”, 1990 

Tinta s/papel fumado, 67 x100 cm 

 

Figura 24 

John Cage 

River Rocks and Smoke #8, 1990 

Tinta s/papel fumado,183 x 121 cm 

 

Figura 25, 26, 27, 28 

Rebecca Horn 

Monsters 1, 2, 3. 4, 2000 
(sem referência de dimensões) 

 

Figura 29 

Rebecca Horn 

Book of Ashes, 2002 

Instalação, dimensões variáveis 
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Figura 30 

Rebecca Horn 

Book of Ashes, (pormenor da instalação), 2002 

  

Figura 31 

Rebecca Horn 

Pensil Mask, 1972 

Tecido, lápis e metal, (sem referência de dimensões) 

 

Figura 32 

Rebecca Horn 

Les Amants, 1991 

Instalação, funis de vidro, tinta, vinho e motores, dimensões variáveis 

 

Figura 33, 34, 35 

António Sena 

Poème sur le désastre de Lisbonne (II), 2005-2006 

3 de uma série de 14  

Técnica mista s/papel, 66 x 153 cm 

      

Figura 36 

 

Rui Sanches 

Sem Título 2013,  

Tinta-da-china s/papel, (sem referência de dimensões) 
(cortesia da Fundação Carmona e Costa) 

 

Figura 37 

Rui Sanches 

Sem Título,2009 

Técnica mista s/papel, (sem referência de dimensões) 

  

Figura 38 

Rui Sanches 

X+ Y I, 1986 

Tinta-da-china, e colagem s/papel, (sem referência de dimensões) 
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Figura 39 

Rui Sanches 

A X+Y III, 1989 

Tinta-da-china, barra de óleo e colagem s/papel (sem referência de dimensões) 

 

Figura 40 

Rui Sanches 

A Marat, 1989 

Técnica mista sobre prova serigráfica, (sem referência de dimensões) 

 

Figura 41 

 

Rui Sanches 

A Marat, 1989 

Técnica mista sobre impressão serigráfica, (sem referência de dimensões)  

 

 

VIII.1 – Trabalhos em exposição 

 

 

Figura 42 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #1, 2015 

Tinta-da-china e acrílico s/papel, 50 x 32,5 cm 

 

Figura 43 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #2, 2015 

Tinta-da-china e acrílico s/papel, 44 x 24,5 cm 

 

 

Figura 44 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #3, 2015 

Tinta-da-china s/papel, 28 x 19 cm 
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Figura 45 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #4, 2015 

Tinta-da-china e carvão vegetal s/papel, 50 x 32 cm 

 

Figura 46 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie I) #1, 2015 

Tinta-da-china, pastel de óleo e colagem de papel s/papel, 21 x 14,5 cm 

 

 

 

Figura 47 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie I) #2, 2015 

Tinta-da-china, pastel de óleo e colagem de papel s/papel, 21 x 14,5 cm 

 

 

 

Figura 48 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie I) #3, 2015 

Tinta-da-china, pastel de óleo e colagem de papel s/papel, 21 x 14,5 cm 

 

 

Figura 49 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie II) #1, 2015 

Tinta-da-china s/papel, 27,5 x 18,5 cm 

 

 

Figura 50 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie II) #2, 2015 

Tinta-da-china s/papel, 28 x 18,5 cm 
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Figura 51 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie II) #3, 2015 

Tinta-da-china s/papel, 28 x 19 cm 

 

Figura 52 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #5, 2015 

Tinta-da-china e pastel de óleo s/papel, 32,5 x 25 cm 

 

 

Figura 53 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #6, 2015 

Tinta-da-china s/papel, 27,5 x 17,5 cm 

 

 

Figura 54 

 

Madalena Raimundo 

Acumulações #7, 2015 

Tinta-da-china e tinta acrílica s/papel, 32,5 x 17 cm 

 

 

Figura 55 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie III) #1, 2015 

Tinta-da-china e pastel seco s/papel, 65 x 50,5 cm 

 

Figura 56 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie III) #2, 2015 

Tinta-da-china e pastel seco s/papel, 69 x 50 cm 
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Figura 57 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie III) #3, 2009 

Tinta-da-china, tinta acrílica e pastel de óleo s/papel, 50 x 65 cm 

 

Figura 58 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie III) #4, 2015 

Tinta-da-china e pastel de óleo s/papel, 61 x 43 cm 

 

Figura 59 

 

Madalena Raimundo 

Paisagens Imaginárias (Serie III) #5, 2015 

Tinta-da-china e pastel de óleo s/papel, 28 x 17,5 cm 
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