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10. As quatro determinantes da invisualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. O visível 

 

O visível e o visual têm ambos uma ligação de idêntico tipo aos mecanismos do 

olho (responsável pela reconhecibilidade e validação) e da visão (que tem a 

finalidade de gerar as imagens). Isto é, visível e visual dependem do olho 

(sobretudo, fisiologicamente entendido) e da visão criadora das imagens (além 

da fisiologia). Mas também podemos acrescentar que o visível tem uma ligação 

ao visual de idêntico tipo à existente entre o olho e a visão, pois o visível (em 

bruto) torna-se visual (coisa selectiva) quando ganha significação, do mesmo 

modo que é o olho, com a sua visão, que faz a imagem, ou, voltando aos 

termos de Duchamp, é o espectador que faz a obra. Na utilização aqui 

proposta, o «mecanismo» olho-visão deve ser encarado num sentido muito 

mais vasto do que a mera operacionalidade fisiológica. Não coincide com a 

máquina kepleriana retinopassiva, nem com a hipótese de a óptica ser o estudo 

dessa máquina. Mais do que um mero aparelho fisiológico, que facilmente se 

descreveria no seu próprio «aparelhamento», o olho deve aqui ser entendido 

como o denominador comum entre o visível e o visual, pois é o olho quem lhes 

confere limiares e alcance. 

 

a. Falibilidade do olho, da visão, da imagem 

É a ligação entre o olho, a visão e a imagem, ou o «salto» do olho à imagem, 

que edifica um percurso de um ponto firme e fixo (olho-visão) a outro ponto 

firme e fixo (imagem, entidade descritível), completamente diferente da relação 

«espasmódica» (como o acontecimento em Badiou, fora do alcance do 
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conhecimento) mantida entre o olhar e o mundo, que é o olhar como mundo, 

onde nunca existem «pontos», mas apenas espaços; precisamente, o espaço 

em que o olhar coincide com o mundo. Portanto, o olho e a visão conferem um 

certificado descritível à imagem, porque é esta que delimita o alcance, ou 

aquilo que é pedido, ao olho e à visão. É neste contexto que devemos pensar, 

baseando-nos, na tese de Leonardo da Vinci de que o olho é o órgão ou a 

visão o sentido que menos pode ser enganada.  

     Então, se o olho se não deixa enganar facilmente, às definições aqui 

apresentadas de visível e visual, mais do que o estudo da fisiologia do olho, vai 

interessar a sua faculdade de confirmar. Logo, poderá propor-se uma primeira 

definição comum: o que a determinante «visível» partilha com a determinante 

«visual», ou o denominador comum entre o visível e o visual, é aquilo que, e 

apenas aquilo que, pode ser confirmado (e, já agora, confinado). Ora, esta 

faculdade apenas pode ser desempenhada pelo olho activado este seu 

mecanismo. Leonardo no-lo explica deste modo: 

 

O olho engana-se muito menos do que qualquer outro dos sentidos, 

porque ele não vê senão através das linhas rectas que compõem uma 

pirâmide, na base da qual está o objecto, linhas que conduzem o objecto 

ao olhar, como pretendo demonstrar. O ouvido é fortemente sujeito a 

enganos acerca da localização e distância dos seus objectos, porque as 

imagens do som não se formam através de linhas rectas, como as do 

olhar, mas antes por linhas tortuosas e reflexivas. Muitas vezes coisas 

que estão muito longe soam mais claras do que aquelas que estão 

pertíssimo, por via da forma como as imagens do som são formadas; (…) 

o sentido do olfacto é ainda menos capaz de localizar a fonte de um 

odor. O gosto e o tacto, que entram em contacto com o seu objecto, só 

por via desse contacto directo adquirem conhecimento.1 

 

Portanto, o visível e o visual inscrevem-se e, como tal, constituem aquilo que é 

integrado nos raios visuais ou, como também nos diz Leonardo, nas linhas que 

saem do olho (que desse modo é um ponto, ou ainda, para Lacan, um ponto-

ecrã onde coincidem os raios enviados pelos objectos), linhas essas que, 

sabemo-lo, se desdobram construindo uma pirâmide que tem o objecto 

percepcionado como a sua base. São pois estas linhas que constituem, 
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segundo Leonardo, a explicação e a especificidade de um «mecanismo» que 

não pode ser confundido com a mera operatividade dos constituintes da 

fisiologia do olho. Por isso defini «mecanismo» além do desempenho 

fisiológico. Trata-se aqui de uma ultrapassagem que se destina sobretudo à 

certificação ou duplicação especular (e para este olhar-certificação terão de 

concorrer obviamente os outros sentidos), que se confina ao movimento do 

olho ao objecto e do objecto ao olho. O visível e o visual vivem dessa 

certificação, proponho. Esse será o seu denominador comum (isto é, só pode 

ser visível e visual o que pode ser certificado nestes termos: |olho → objecto → 

imagem| e |imagem → objecto → olho|). Mas o visível e o visual, para lá desse 

denominador comum especificado, serão factos diferentes, porque não são 

entendidos da mesma forma no plano da ocularidade e, concretamente, no 

plano da funcionalidade denominada visão. 

     Cabe então perguntar: o que distingue o visível do visual? Ou ainda, o que 

distingue o «mundo visível» do «mundo visual» e, equivalentemente, o que 

distingue a visibilidade da visualidade? A minha primeira hipótese de distinção, 

esboçada atrás, é esta: o visível é o «dado» em bruto sem qualquer codificação 

ou intencionalidade, é aquilo que na forma e na obra é enumerável 

(analogamente aos elementos estruturais da linguagem plástica: cor, valor, 

textura, enumerados sem relacionalidade). O visível é enumerável sem ser 

exclusivamente informativo (apesar de também o ser). O visual, por seu lado, já 

complexifica este terreno informativo. Num primeiro momento, o visual pode ser 

definido como o contentor do sentido do visível.  

 

b. Enumeração seca 

Então, se o visível é correlativo ao que apenas é passível de enumeração, sem 

discernibilidade conteudística, ou ainda não dotado de hierarquização 

significacional que nos conduza, por exemplo, ao acto interpretativo, já o visual, 

possuidor e contentor de sentido, trata não do enumerável mas da classificação 

do enumerado, classificando os desencadeantes ou estruturais elementos da 

linguagem plástica (que seriam da ordem do visível, se apenas tomados «coisa 

plástica» em bruto) como a cor, o valor lumínico, o ponto, linha e plano, a 

textura. Sem dúvida porque estes se apresentam como funções ou respostas 

às funções do olho; estes elementos geram a pintura e da pintura diz Leonardo 
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que deverá imitar estas dez funções do olho: ou seja, ler a obscuridade, luz, 

corporalidade, cor, configuração, localização, distância, proximidade, 

movimento e repouso.2 No entanto, quando os elementos estruturais da 

linguagem já são possuidores de nomeação abandonam o mero «em bruto» do 

visível, porque estão ligados a atributos significacionais: a luz é ou pode ser 

simbólica e alegórica, a obscuridade é interioridade e refúgio, e o movimento e 

o repouso têm conteúdos naturalmente próprios. Pertencem aí ao plano visual, 

pois já não estão «em bruto» no visível. Ligados visível e visual num 

denominador comum, temos enfim de os apartar para considerar o visual como 

a consciência do visível; trata-se de partir para a «leitura» do visível além da 

constatação do que se nos apresenta «em bruto»; no visual conhecemos o 

funcionamento da percepção, temos em conta que vemos porque os raios 

visuais formam uma pirâmide (ou cone visual) que, para Leonardo, terá por 

base o objecto percepcionado e transportado à retina. Por isso, o mecanismo 

que transforma o «dado em bruto» em evento específico, evento que se 

constitui como consciência destes passos, se chama visual, mundo visual, 

visualidade. 

 

 

B. O visual 

 

Depois de encetada a distinção ao mesmo tempo que enfatizado o 

denominador comum entre visível e visual, tentaria agora aprofundar factores 

distintivos recorrendo a parágrafos iniciais de Imitatio Christi, que, de certo 

modo, me permitirão aproximar o visível do invisível e o visual do invisual, no 

sentido em que o invisível só pode ser proveniente do mundo visível (só a partir 

deste pode ser definido), e o invisual só pode também ser proveniente do visual 

(sendo igualmente este a gerar aquele, pois há forçosamente, como temos 

visto, significação no invisual, e esta significação é precisamente o que 

distingue o visual do visível). 
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Esquematicamente teremos muito simplesmente:  

 
 

 
 
 
     Triângulo interligado ao ocular-centrismo iluminista, pós-cartesiano: 
 
 
      
 
 

c. Visível e invisível (a primeira ligação), visual e invisual (a segunda ligação) 

Estas relações são importantes (são mesmo basilares) para sustentarem os 

próximos passos argumentativos. Mas antes retomaria tópicos anteriores. O 

denominador comum entre o visível e o visual incide naquilo que, através dos 

sentidos (neste caso, através da visão), pode ser inequivocamente, ou o mais 

inequivocamente possível, confirmado, por se integrar num espaço onde tudo é 

certificável. Trata-se da matéria integrável e formadora dos raios visuais, 

seguindo referência anterior a Leonardo. Depois, separei o visível do visual: o 

visual é o que do visível já possui sentido/significado, é, digamos assim, uma 

leitura semântica dos elementos estruturais de uma obra, literária ou pictórica 

(por exemplo, uma leitura alegórica de um determinado valor lumínico). 

Também é da ordem visual a atribuição sinestésica de uma qualidade como a 

temperatura de uma cor, a luminosidade ou obscuridade de uma textura, etc. 

Concluindo, o visual é a consciência do visível, o visível com consciência. É 

ainda parte integrante deste plano, a consciência e a vontade de definir ou de 

descrever o «funcionamento» da percepção (de Platão a Descartes, 

nomeadamente, este tópico é definido pela sua constância). 

     Citaria um excerto da Imitatio Christi: 

 

Não é o saber sublime que torna o homem santo e justo, mas uma vida 

inocente fá-lo agradável a Deus. 

Antes quero sentir a compunção do que saber defini-la. Se soubesses de 

cor toda a Bíblia e fosses versado nas doutrinas de todos os filósofos, de 

que te aproveitaria tudo isto, sem o amor e a graça de Deus? (…) A 

 

Visível   →    Invisível 
Visual    →    Invisual 
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suprema sabedoria consiste em saber caminhar para o Céu pelo 

desprezo do mundo (I, 3).3 

 

Sentir esta compunção do divino rasurando o saber/poder defini-la, pode 

também ser uma forma de esclarecer o plano visível, na medida em que este 

consiste em ver ou sentir (também) sem que tal convoque uma confirmação 

totalmente consciente (visual, portanto), portanto sem a consciência de 

qualquer definição do que é ver, a visão e do que é sentir. Diremos que o 

visível é também um modo de privilegiar o ver sobre o saber; o visual procede 

de forma inversa: sobrepõe o saber sobre o ver e, acima de tudo, o «como ver» 

sobre o «simples» ver. O visível é o visto sem a consciência do que está a ser 

visto, logo é o visto-não-visto, o que o liga indissoluvelmente ao invisível (para 

retomar o diagrama acima proposto). 

     Mas continuemos com a Imitatio Christi: 

 

Lembra-te amiúde do que diz o Eclesiastes: «o olho não se farta de ver 

nem o ouvido de ouvir». Procura, pois, desprender o teu coração das 

coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, porque os olhos que se 

entregam à sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de 

Deus. (I, 5) 

  

d. «Procura desprender o teu coração das coisas visíveis» 

Portanto, um outro factor: apenas do visível podemos ser conduzidos ao 

mundo invisível, porque é o visível e só o visível que consiste no visto sem 

consciência (dado que o visual é a forma de consciência do visível); de outro 

modo, apenas no visível se despe a consciência de qualquer codificação e 

intencionalidade. O visual, por seu lado, enquanto consciência, privilegia-a 

sobre o próprio visto, sobrepondo a consciência à visão. Por comparação ao 

visível, a atitude que constitui o plano visual consiste pois na secundarização 

do próprio visível e na reafirmação da importância do sentido daquilo que é 

percepcionado. Mas, o privilégio dessa consciência, codificação ou 

intencionalidade, não rasura nem apaga o visível, que está defronte de nós 

sem nos convocar o pensamento (está «em bruto»); mas a ligação quase 

exclusiva do visual ao sentido e à intenção, desvalorizando o visível, pode 
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invisualizá-lo. Portanto, se me afastar do que estou a ver, retendo-o contudo, 

mas privilegiando acima de tudo o seu sentido, eu direi que saio 

simultaneamente do plano do visível e do visual para aceder a um híbrido que 

classifico como invisual. Em parte, este plano é coincidente com a 

transformação que a pintura opera no visível e no visual. É preciso sair do 

âmbito de validação de ambos – visível e visual – para poder surgir algo 

denominado «pintura». 

     Por isso, o invisível liga-se ou provém do visível, e o invisual liga-se ou 

provém do visual, porque o invisual pressupõe uma não-percepção daquilo 

que, contudo, não deixa de estar presente (também visível, portanto). Ora esta 

não-percepção não pode existir completamente fora do perceptível, mas 

chama-se não-percepção porque não tem consciência (significacional) desse 

perceptível, e porque sobretudo o perceptível lidado desse modo é 

essencialmente inacessível, apesar de existir – trata-se aqui de uma referência 

ao medium da pintura, tal como o referi no final do capítulo anterior: para ver 

uma pintura, não posso ter perante mim o seu medium (que desapareceu ou 

se esgotou no momento em que fez a pintura), mas sem a presença desse 

medium não existiria «pintura».  

     Logo, a pintura é a arte da invisualização do seu medium. Ele existe, mas 

não é acessível, apesar de ser ele – o medium – que forma e dá origem a todo 

o visível da pintura; tentemos um paralelo: o dia é um espaço de visibilidade, 

mas nele não podemos focar os olhos na fonte da sua luz, no sol, nem tão-

pouco, como diria Platão, no seu eclipse. Então, se o sol está presente, mas 

não o posso ver, e se o mesmo sucede com a pintura ou a sua «fonte» (a 

opticalidade), direi que sol e pintura são não invisíveis, mas invisuais. 

Retomando o Imitatio Christi, diria que, pensando no visual, me interesso mais 

por definir a compunção, referida no texto, do que em senti-la. Se me 

concentro na sua definição, inevitavelmente desvalorizo o que sinto, se a sentir 

acima de tudo desvalorizo a hipótese de a definir. Em resumo, privilegiar a 

definição sobre a visão (sensação) faz parte do plano visual, e privilegiar a 

visão (sensação, repita-se) sobre a definição/sentido/significado faz parte do 

visível. 
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C. O invisível 

 

Seguidamente, se eu encontrar numa pintura um seu elemento 

verdadeiramente invisível, considerarei genericamente que esse elemento é a 

interpretação da obra pictórica. No entanto, não posso negar que a obra, se 

existe e porque existe mesmo, está diante de mim com os seus constituintes 

(em número finito, materialmente, e, ao mesmo tempo, infinito, 

«auraticamente»), e nesta presentificação – uso este termo pois ela não está 

só presente, ela não se apresenta, ela impõe-se, presentifica-se --, 

significativamente, ela não pode deixar de ser interpretável; e é daqui que 

proponho outra dissociação fulcral do meu estudo: o que se me afigura 

interpretável, deixa de o ser (interpretável, claro) se passa a ser/estar 

interpretado, e, inversamente, o que é ou se julga estar interpretado não pode 

ser chamado interpretável. 

 

e. O invisível é a casa da interpretação 

Vejamos. Em termos estritamente práticos, se eu, perante uma obra de arte 

(de Bosch a Miguel Ângelo, deste a Pontormo e a Velázquez, de Velázquez a 

Bruce Nauman, Pierre Huyghe ou Yael Bartana…), lhe ligar uma infinitude de 

interpretações – e isso é aproximável ao que todos nós tentamos diariamente – 

no seio dessa infinitude nunca poderei afirmar que a interpretei nem procurei 

interpretar. E muito menos posso dizer que existe para ela uma interpretação. 

Não havendo interpretação para a obra, digo qualquer obra, e tentando eu aí 

uma infinidade de possibilidades interpretativas, mesmo sem nada concluir 

tenho de admitir que a obra é interpretável. Isto é insofismável: a obra é 

interpretável, só que sem interpretação. De onde se terá muito simplesmente 

de concluir que o interpretável é-o enquanto não interpretado; é a premissa 

central da interpretabilidade: o interpretável só existe porque não existe 

interpretação. Voltemos a Las Meninas de Velázquez. 

     Segundo Jonathan Brown,4 um dos mais destacados investigadores 

velázquenhos, Las Meninas é obra para uma interpretação sem fim.5 Como 

atrás sugeria, posso daí deduzir que não existe «interpretação» para Las 

Meninas, pois uma interpretação sem fim não é uma interpretação. Mas, por 

outro lado, ao longo da história da arte dificilmente encontramos um quadro 
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mais interpretável que este. Queda-se pois aqui, e com extrema claridade, a 

oposição entre interpretação e interpretrável, entidades que se excluem 

mutuamente. A interpretação sem fim de Brown é a interpretabilidade (e não 

interpretação), a interpretação finita, se aí se pudesse chegar, a uma 

conclusão, chamar-se-ia interpretacionalidade. Mas, se pegarmos na asserção 

de Brown, sublinharemos o seguinte: se a interpretação sem fim corresponder 

a um conjunto infinito de interpretações, estamos no plano da 

interpretacionalidade sem fim e não no do interpretável. Porque o interpretável 

é o que se mantém interpretável sem ser tentada qualquer interpretação.  

     Las Meninas é um capricho, que é na consideração de António Palomino, 

Carducho e Cesare Ripa, a mais criativa das formas de pintura. Na preparação 

e edição da biografia Vida de don Diego Velázquez de Silva, de Palomino 

(incluída em 1724 no seu Parnaso Pintoresco Laureado Español), Miguel 

Morán Turina6 propõe em nota de rodapé uma listagem gigantesca de estudos 

de Las Meninas;7 e, neste contexto da invisibilidade da interpretação da obra 

de arte (o que pressupõe que apenas a interpretabilidade, ou o interpretável, é 

que é visível), e de Las Meninas em particular, destacaria algumas leituras 

desta pintura, todas elas fortemente credíveis: hipótese 1 – o espelho na 

parede do fundo, onde surgem as figuras do rei e da rainha, reflecte aquilo que 

o artista está a pintar, ou seja, o espelho é um reflexo do quadro (Preziado de 

la Vega, referido por Sánchez Cantón, Leo Steinberg,8 Victor Stoichita,9 F. 

Marias,10 entre outros); hipótese 2 – o espelho reflecte os reis que ou vêem 

Velázquez trabalhando ou por ele esta sendo retratados (Sánchez Cantón, 

citado por Miguel Morán, Ortega y Gasset,11 Jonathan Brown,12 Enriqueta 

Harris);13 hipótese 3 – o espelho não pode nem reflectir o casal real nem o que 

Velázquez está pintando, pois as leis da refracção não o permitiriam; hipótese 

4 – O espelho é antes um quadro (Paul Claudel e Kebler); hipótese 5 – 

Velázquez está a pintar o rei Filipe IV; hipótese 6 – Velázquez está a pintar a 

infanta Margarida; hipótese 7 – não se pode determinar o que Velázquez está 

a pintar; hipótese 8 (já referida por Daniel Arasse) – é a hipótese mise en 

abyme, pois considera que Velázquez está a pintar o próprio quadro Las 

Meninas (pois a tela que ele tem à sua frente e onde trabalha tem as mesmas 

dimensões que a Las Meninas que vemos no Prado). Saímos então deste 
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labirinto considerando que o quadro é interpretável, mas não tem 

interpretação.  

     A interpretacionalidade sem fim consiste num conjunto infinito de 

interpretações («terminadas», portanto, todas elas) mas, porquanto infinito, 

neste conjunto não podemos dizer que existem realmente interpretações (a 

multiplicação infinita invalida-se a si mesma). Portanto, o interpretável (e Las 

Meninas é interpretável, repito) não coincide nem com a infinitude das 

interpretações, nem com uma sua finitude, seja ela manifesta numa 

interpretação, dez ou vinte. O interpretável é a consciência da obra e da sua 

possibilidade interpretativa, desde que não se reduza à interpretação. 

Interpretável é o que não é nem está interpretado nem vai ser interpretado. O 

interpretável é pois da ordem do visível, porque é a consciência da presença 

da obra. Neste particular, a interpretação tem de ser invisível para dar 

visibilidade ao interpretável (que se confunde com uma presença, a da obra). 

Concluindo, a interpretação nega a hipótese da obra ser interpretável (uma 

obra não pode ser interpretável e, seguidamente, ser interpretada). 

 

f. Interpretabilidade: como um «meio sem fim» 

Vimos que interpretação e interpretabilidade não se pressupõem, excluem-se 

mutuamente. Deste modo ser interpretável não é um «meio» que tenha de ser 

trabalhado para levar a um sentido último, a interpretabilidade é já em si «a 

finalidade», «uma finalidade». Ou, parafraseando Giorgio Agamben, ela 

apenas é um meio se considerarmos o conceito de «meio sem fim», pois a 

interpretabilidade não tem a interpretação como desfecho. No seio desta 

argumentação não podemos ser levados a crer que a consideração de que a 

obra de arte é interpretável não se destinando à interpretação, se deve ao 

facto de existir na obra um «segredo» inacessível ao qual não acedemos. 

Retomemos o exemplo anterior. Las Meninas, enquanto o paradigma da 

interpretabilidade, é ainda o exemplo clarificador não por ser dotada de um 

«segredo» que todos os exegetas gostariam de descortinar ou «descobrir», 

mas antes porque nela o interpretável põe em causa o conceito de 

interpretação. Para Victor Stoichita, Las Meninas faz-nos mudar o nosso 

entendimento do que é interpretar uma obra de arte, e investigar «o que é um 

quadro». Quer entendamos a interpretação como exegese, quer como 
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descoberta «iluminada» de um sentido (algo que possa transmitir-se ou possa 

formar outra pessoa, diria Kant), sugere Stoichita que a tela Las Meninas 

parece tornar a interpretação um tema e processo esgotado (questionaria eu: 

esgotado ou invisível?): 

 

A literatura em torno desta obra é copiosíssima: Las Meninas foi 

realizada para que se colocasse o problema da interpretação. O esforço 

aqui exigido ao observador vai além do deciframento tradicional de uma 

alegoria: a própria representação artística oferece-se como um problema. 

Chegou a afirmar-se deste quadro que o seu tema central era a 

representação pictórica enquanto tal. Las Meninas como «representação 

de uma representação», é uma obra que interdita o próprio sentido da 

interpretação. Tal é o que também ocorre ao veloz Aquiles, incapaz de 

alcançar a tartaruga, a interpretação é aqui uma empresa perpétua, sem 

final possível. Uma vez circunscrito o carácter metapictórico desta obra 

(…), parece que o assunto fica esgotado. Mas não será possível ir mais 

além?14 

 

É e não é. Pois o esforço do autor passa por regressar às teorias e tratados da 

pintura que se sabe Velázquez ter tido acesso, as quais o autor teria 

equacionado na sua reflexão sobre «o que é um quadro» ou «o que é um 

retrato real». Experimentemos uma outra via, a de que a interpretação não faz 

parte do corpus da obra (da sua realidade ontológica), experimentemos pensar 

que a interpretação surge como aquilo que na obra é invisível, aquilo que 

nunca o seu autor imaginou poder lá existir. Objectivamente, creio que nunca 

se interpretará Las Meninas porquanto nunca saberemos o que está 

Velázquez a pintar (apesar de suspeitarmos ser Las Meninas, a própria da 

própria). 

     Então, o nosso problema torna-se outro: a obra não se destina à 

interpretação mas é interpretável; logo, o facto da interpretação não ser visível 

na obra, vai colidir com o facto de nela a interpretabilidade, pelo contrário, ser 

visível. Mas a interpretação, inevitavelmente, é o invisível que nos absorve, 

não conseguindo nós deixar de tentar interpretar. Isto é, há algo na obra que, 

embora de natureza invisível, chama-nos, clama para existir. O que significa 

que a suposta visibilidade ou visualidade da obra (ela existe e é interpretável) 
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se mistura com outro seu elemento, a invisibilidade interpretativa (concludente 

– o que não existe). Daí a necessidade do classificativo «invisual», pois este 

expressa o que na obra é invisível mas que, apesar disso, nos interpela e 

existe: o interpretável é assaz dinâmico. Deste modo, acrescentaria que o 

invisual não é a mistura, na obra, do visível com o invisível, mas é antes a 

mediação entre ambos, consiste no sabermos que a obra é interpretável, não 

pararmos aí nem avançarmos para a interpretação: e este é a posição mais 

difícil de sustentar diante de uma obra de arte. É um facto claro e 

indesmentível: numa obra, não podemos de modo algum ser apenas atraídos 

por aquilo que nela vemos. Insofismável dinâmica. E isso que nos interpela, 

existe, apesar de não ser visível – é pois o invisual (e nunca o invisível). Quer 

dizer, está na obra, não o vemos, mas faz parte da obra, quer se queira quer 

não – logo, tem uma persona própria, e é autónomo quer em relação ao 

visível, quer ao invisível. Temos então aqui duas ligações importantes (a juntar 

às ligações visível-invisível e visual-invisual): 

-- Em primeiro lugar, há uma ligação entre interpretação e invisível. 

 

g. Interpretação e invisível (a terceira ligação), interpretabilidade e  

    invisualidade (a quarta ligação) 

-- Em segundo lugar, a partir deste problema pensado como acabei de fazer, 

teremos uma ligação entre a interpretabilidade e a invisualidade.  

     Portanto, de outro modo, aquilo que na obra nos chama é uma espécie de 

tentação de interpretação, é a presença do interpretável. Mesmo nunca 

interpretadas, todas as obras são interpretáveis. Mas eu não vejo o 

interpretável na obra, julgo ver antes a sua «condução» para a interpretação, 

logo o interpretável é invisual. E surge-nos uma conclusão fulcral: a 

interpretação implica a invisibilidade e a interpretabilidade implicará a 

invisualidade.  

     Defini o invisível nele integrando a interpretação. Portanto, defini-o a partir 

de um exemplo de invisibilidade. Tentaria agora defini-lo a partir dele mesmo e, 

para tal, recorreria a uma situação filosófica, recordando de início que tem de 

haver alguma relação entre o invisível e o invisual. O invisual é uma espécie de 

invisível presente, determinante e muito influente, começando por herdar o seu 

nome do invisível; como não é imediatamente visível, ele é julgado inexistente, 
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mas existe e é, como disse, pleno de consequências (influente) – ele deve o 

seu nome «invisual» ao invisível, é-lhe uma espécie de derivação. Por isso, o 

invisível tem uma parte de invisual e este tem uma de invisível (embora, claro 

está, esta segunda faceta seja mais marcante). Portanto, se há algo de 

invisível no invisual, isso significa que há entre eles ligações; o invisível situa-

se entre o não-ser e o invisual, exactamente porque pode habitar uma parte de 

um e outra parte do outro. O invisual é o invisível que não vejo mas é coisa 

presente e consequente. Há um ponto invisível no invisual, mas também há um 

invisível no não-ser absoluto (como em Parménides). 

     Posso pois afirmar que o invisível se situa entre o não-ser e o invisual ou, 

de outro modo, entre o não-ser parmenidiano e o ainda-não-consciente de que 

fala Ernst Bloch. Isto significa que o invisível pode emergir, e emergindo torna-

se ou visível ou invisual (sendo que, no invisual, o invisível não emerge, 

manifesta-se). Ora, se não emergir e conseguir influenciar-nos ele só pode ser 

um correlato da alienação e da manipulação, ao contrário do invisual, que não 

é visto, mas existe, manifesta-se e influencia. Poderia mesmo dizer que ele, o 

invisível, que pretende manietar-nos ou marcar-nos é similar ao que Marx 

chama de fetichismo e Debord de espectáculo. É, por exemplo, Marx quem 

nos diz que no império da mercadoria o valor não contém um átomo de 

realidade. Juntei Marx a Parménides e Bloch, o que quer dizer que o invisível, 

podendo ser definido, é de extrema complexidade: o não-ser parmenidiano, o 

que não-é, não é mesmo, digamo-lo deste modo – logo, é claramente invisível. 

Adiante. Em Marx ou Guy Debord, o invisível pode adquirir sombrias facetas 

de manipulação, onde, por exemplo, o mundo real se transforma em imagem e 

esta aparece como única realidade. Trata-se aqui, no mecanismo da alienação 

ou da representação espectacular (ainda Marx relido por Debord), de algo que 

não existe mas somos obrigados a vê-lo como existente (ver tese 18 de La 

Société du Spectacle), é então o falso sem réplica a que não podemos deixar 

de estar sujeitos tal a sua força de sucção e sedução (em que a sucção é mais 

intensa do que a sedução) (ver tese 12 de La Société…). Entretanto, se em 

Parménides o invisível não é mesmo, em Marx não é mas marca-nos por meio 

de uma forte e incontornável alienação. Em Bloch, entretanto, podemos ainda 

encontrar uma faceta menos sombria ou menos negativa para o invisível – 

trata-se daquilo que não é visível, mas pode tornar-se: e tornar-se visível de 
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forma inédita. De facto, Bloch fala-nos de algo que não sendo (e aqui há um 

paralelo com o não-ser parmenidiano) pode sê-lo – em forma de 

pressentimento, esperança, entidade ainda não consciente. 

     É, de certa maneira, a faceta positiva do invisível. Vejamos esta hipótese de 

Bloch e comecemos pelo conhecimento que temos de nós mesmos em 

múltiplas e desconhecidas dimensões. Aquilo que de nós temos plena 

consciência é evidentemente escasso. Aquilo de que nos esquecemos reforça 

essa escassez; esta escassez, por seu lado, é sumamente reforçada quando a 

tudo isso juntamos aquilo que de nós desconhecemos ou nunca acederemos 

(nunca pela visão certamente, mesmo que se trate de uma «visão interior»): 

 

O olhar interior nunca lança uma luz homogénea. É frugal, apenas 

iluminante de uma parte de nós. Não temos consciência daquilo que não 

é directamente golpeado pelo nosso raio de atenção. Temos apenas uma 

consciência parcial daquilo que é golpeado obliquamente, numa 

extensão crescente ou decrescente da atenção. O campo da consciência 

é demasiado estreito, e em todos os lados ele se apaga e se recolhe em 

escuros ângulos e se dissolve. Mesmo antes de um acontecimento 

mental ser esquecido, mesmo que não seja esquecido, muito dele não é 

consciente. 

 

h. Esperança: a experiência do mundo 

Ora, prosseguindo esta hipótese desencadeada pelo «princípio esperança» de 

Bloch posso mesmo aproximar este invisível ainda-não-consciente (nem 

existente) do invisual e ambos da posição crítica de Bloch para com o 

inconsciente freudiano: 

 

A vida mental é sempre enquadrada pela noite e pela manhã. Os sonhos 

da noite movem-se por entre o que é esquecido e reprimido, os sonhos 

diurnos por entre o que nunca foi experimentado como coisa presente. 

Desde aproximadamente há duzentos anos, o que se encontra no 

exterior do campo da consciência é genericamente chamado o 

inconsciente. Entretanto, foi uma grande descoberta saber-se que a vida 

mental não coincide com aquilo que é consciente. Com certeza, o 

inconsciente, sempre que pensado enquanto capacitado para ter 
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consciência, não significa um completo inconsciente, como uma pedra, 

por exemplo, mas é antes um pré-consciente [escrito num subcapítulo 

sintomaticamente intitulado: «O ainda-não-consciente como uma nova 

classe de consciência e a classe da consciência do novo: juventude, 

tempo de mudança, produtividade, conceito de função utópica, o seu 

encontro com o interesse, a ideologia, arquétipos, ideais, símbolos-

alegorias»].15 

 

O inconsciente não está totalmente submerso pela consciência, nem caiu 

nesse «fundo» que denominaríamos não-mais-consciente. Bloch cita e resume 

Freud e a sua restritiva noção de inconsciente – para o psicanalista algo entre 

o esquecimento e o reprimido. Neste entendimento freudiano, o reprimido 

dificilmente regressará à consciência, e Freud, embora admitindo uma terceira 

forma não reprimida do inconsciente (Das Ich und das Es, 1923, citado por 

Bloch), conclui de imediato que tal poderia levar à perda de sentido da própria 

noção. Mas se Freud a evita, é nela que se centrará Bloch, desviando-se do 

sistema freudiano e a partir daí colocando a hipótese de uma pré-consciência.  

     Em Bloch, há um sonho nocturno de onde despontam elementos de um 

não-mais-consciente que a esse lugar inevitavelmente retornam. Em 

contrapartida, de um sonho diurno algo desponta que é completamente 

diferente e novo: «no sonho diurno a definição crucial do ainda-não-consciente 

revela-se a si própria». Esta descrição, no seio deste estudo pode revelar a 

passagem do invisível inédito ao visível, pode ainda contribuir para a definição 

de invisual e revelar-nos um novo espírito político: trata-se da admissão de 

uma pré-visibilidade e o caminhar para uma visível e pressentida utopia. Este 

poderá ser lido como o espaço do novo, do acontecimento que irrompe súbito 

sem ser dominado por qualquer forma de racionalidade ou conhecimento. É o 

novo enquanto inédita, aproximando Bloch de Badiou e, talvez 

inesperadamente, a Peter Sloterdijk, que define o homem como um «animal do 

Advento» num elogio do experimentum mundi de Bloch:  

 

Em tudo o que publiquei ao longo dos últimos anos existe uma 

perspectiva sobre uma teoria do homem considerado um animal do 

Advento. Vejo mil razões pelas quais os homens deveriam renunciar à 

metafísica tradicional, ao fascínio que exercem sobre ele a morte e a 
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perfeição. Mas critico ao mesmo tempo a trivialidade da simples não-

metafísica. Em cada um dos meus livros tentei desenvolver uma nova 

linguagem que deixasse mais espaço ao fascínio pelos nascimentos e 

pelas chegadas ao mundo. (…)  

   A nossa viagem primordial não se faz sobre quatro rodas, ela é o 

êxodo da própria inteligência através dos meios que provocam a 

inteligência. O vir-ao-mundo tem sempre, de um certo ponto de vista, o 

carácter de uma viagem, mas é típico desta viagem que só se 

descubram os seus objectivos e etapas à medida que decorre a 

experiência. Ernst Bloch deu a este fenómeno o nome experimentum 

mundi, a experiência do mundo. Bela fórmula.16 

 

E Bloch descreve deste modo a nossa condição adventícia:  

 

Este inconsciente tem permanecido despercebido, não obstante ele 

representar o espaço actual da receptividade do Novo e a produção do 

Novo. O Ainda-Não-Consciente é aceite como pré-consciente do mesmo 

modo que o inconsciente reprimido e esquecido. Nesta sua via é 

justamente [enviado para] um inconsciente que é tão dificultado e 

resistente quanto o reprimido. Contudo, de modo algum ele se subordina 

à consciência manifesta do presente, mas antes a uma consciência 

futura que apenas começa a dar os primeiros passos. O Ainda-Não-

Consciente é, assim, o pré-consciente do que está para vir, o lugar de 

nascimento do Novo. E conserva-se a ele mesmo como pré-consciente 

acima de tudo porque, de facto, há nele um conteúdo de consciência que 

ainda não começou a manifestar-se, e vai emergindo desde o futuro. (…) 

O avançar do sonho dispõe-se na sua direcção, e o Ainda-Não-

Consciente, como o modo da consciência de algo que se aproxima, nele 

se alimenta; não sente aqui o sujeito nenhum odor fermentado de adega, 

mas antes o ar da manhã.17 

 

Pressentimento, novidade, esperança, utopia. E ainda invisualidade.  

     Uma invisualidade que se potencia numa realidade ainda-não-consciente 

ou noutra ainda-não-visível, onde este ainda-não é uma promessa de 

consecução, algo que já pode estar a caminho da visibilidade, e que, enquanto 

ainda está nesse caminho não se chamará nem visível nem invisível – trata-se 
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de um limiar último do invisível onde nasce a esperança (utópica) do visível, 

esperança essa que poderei chamar de invisual, o local da produção artística e 

o locus da pintura em particular, arte que não pertence ao visível nem ao 

invisível.  

     A pintura, assim, apenas pode existir neste limiar de esperança de um 

acesso ao visível. Podemos agora ir ao encontro de algumas considerações do 

passado, reafirmando que a pintura não torna visível o invisível (como supunha 

Klee), porque ela, como arte invisual, apenas mostra o processo através do 

qual o invisível se torna visível. Usando aqui termos blochianos, a pintura é 

assim uma modalidade de pré-consciência do futuro, a aurora proveniente  do 

futuro. Recapitulando e concluindo, há três elementos que são da ordem do 

invisível numa pintura: a interpretação, o invisível ele-mesmo (uma entidade 

parmenidiana por excelência, aquilo que nunca existiu na mente do pintor, nem 

de ninguém) e o próprio visível da pintura. Ou melhor, este é antes de natureza 

invisual, é a esperança (como em Bloch) ou o processo através do qual o 

invisível se torna visível, como na análise anterior da Anunciação de del Cossa 

esboçada no capítulo 9 «A nova ocularidade ou o triunfo do olhar». 

     Ora bem, se na pintura o invisível não se torna visível, mas apenas se 

revela o processo através do qual de um se passa ao outro, cabe perguntar: 

haverá algum território pensável, digamos, em que do invisível passe para o 

visível sem que algum processo dessa mutação necessite de ser visto, 

testemunhado ou revelado? Diria que sim – no território da fé. De facto, nas 

dimensões da fé e da crença o invisível torna-se visível sem processo (ao 

contrário da pintura).  

 

i. A fé: nem visível nem invisível, antes o visível que nasce do invisual 

Trabalhemos agora na definição de fé, e exemplifiquemos depois modos de 

injustificada aparição do não-visível só entendíveis nesse terreno. Todo o 

capítulo XI da Epístola aos Hebreus de S. Paulo é dedicado à noção de fé, 

tomando S. Paulo a particular inclinação, sublinhe-se, de a colocar no exterior 

do visível sem, todavia, a remeter imediatamente para o plano invisível (e 

poderia tratar-se aqui de um esboço de invisualidade mística).  

     A fé não fala do visível, nem pode, creio, apenas ser remetida para uma 

lidação com o invisível, porque a fé é precisamente a possibilidade de ver o 
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invisível, portanto é uma forma de visão. Na fé, o visível provém do invisível. A 

fé tem então dois pólos: crê-se no que não depende da confirmação visível-

material e, em segundo lugar, determina-se que o visível tem o invisível como 

sua fonte. A fonte gera algo que se torna «existência» vinda de um lugar onde 

nada parece existir, e essa «existência» é, nada mais nada menos, do que o 

invisível tornado visível. Nas palavras de S. Paulo: 

 

1. Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 

das coisas que se não vêem. 

2. Porque por ela os antigos testemunho alcançaram. 

3. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus composto foi; 

de maneira que as coisas que se vêem, feitas não foram das que se 

vêem. 

(…) 

23. Pela fé Moisés, já nascido, três meses por seus pais escondido foi, 

porquanto viram que um formoso menino era, e o mandamento d’El Rei 

não temeram. 

24. Por fé Moisés, sendo já grande, filho da filha de Faraó chamar-se 

recusou: 

25. Escolhendo antes com o povo de Deus maltratado ser, do que por 

um pouco de tempo o gozo do pecado ter. 

26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros 

do Egipto: porque para a recompensa do galardão atentava. 

27. Por fé a Egipto deixou, a ira d’El Rei não temendo: Porque se 

esforçou, como ao invisível vendo. 

(Epístola do Apóstolo S. Paulo aos Hebreus, XI, 1-3 e 23-27) 

 

Vimos pois que na fé a «existência» é o invisível tornado visível, e neste ponto 

a questão fundamental é a seguinte: qual é o mistério que pode ocupar o lugar 

central na fé, ou em que situação exemplar a fé se sustenta? Na leitura quer 

dos evangelhos quer das epístolas de S. Paulo, diria que essa situação 

exemplar é a Encarnação, o mistério através do qual Deus se torna homem. 

Também aqui diremos que de Deus (o invisível) veio Cristo em carne (visível), 

o que encontramos em João 1:1-3, 1:14 ou ainda 4:2. Passagem do invisível 

ao visível que S. Paulo deste modo descreve: 
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15. (…) [Cristo] é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda 

criatura. 

16. Porque por ele foram criadas todas as coisas que nos Céus, e que na 

terra há, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 

principados, sejam potestades: todas as coisas por ele, e para ele 

criadas foram: 

17. E ele ante todas as coisas é, e todas as coisas por ele consistem. 

18. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, sendo o princípio e o 

primogénito dos mortos, para que entre todos o primado tenha. 

19. Porque o bom prazer do Pai foi, que toda plenidão nele habitasse: 

20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por ele 

todas as coisas consigo mesmo reconciliasse, seja as que na terra, seja 

as que nos céus estão. 

21. E a vós que dantes alienados estáveis e no entendimento inimigo 

éreis, em obras más, todavia agora vos reconciliou: 

22. Em o corpo de sua carne, pela morte, para por santos, e 

irrepreensíveis, e inculpáveis perante si vos apresentar (…) 

(Epístola do Apóstolo S. Paulo aos Colossenses, I: 15-22)18 

 

S. Tomás de Aquino fala da fé como o plano da graça de Deus, onde o 

conhecimento não tem espaço para actuar, naturalmente. Mas, ainda no plano 

da fé, outro momento para além da Encarnação, pode ser citado como sinal da 

passagem do invisível ao visível ou do invisível mudado visível. Trata-se dos 

três passos nos quais se dá aquilo que se chama a salvação: constituída pela 

morte, expiação e ressurreição de Cristo. E o cristianismo é a religião que mais 

acentua esta possibilidade do invisível se tornar visível. Por exemplo, na alínea 

21 do seu texto A Incarnação, mostra-nos Santo Atanásio, bispo de Alexandria, 

como é que Cristo teria de morrer como homem mas não como um homem 

«qualquer», por exemplo de velhice no seu leito de morte:  

 

Se Ele tivesse morrido quietamente na Sua cama como qualquer outro 

homem, isso pareceria como que uma morte de acordo com a Sua 

natureza, como se Ele, com efeito, não fosse mais do que um homem 

como outro qualquer. Mas, precisamente porque Ele era Ele próprio 

Palavra, Vida e Poder, o seu corpo foi feito forte, e porque a morte teria 
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de suceder, Ele tratou de nessa ocasião tecer na perfeição o Seu 

sacrifício não para Ele mesmo, mas para os outros. Como é que Ele 

poderia cair doente, Ele que curou os outros? 

 

Mas, embora não morrendo como um homem «qualquer», da sua morte nunca 

se poderia livrar Cristo, pois libertando-se da sua morte não revelaria a 

mensagem e a ressurreição, epítome da passagem do invisível para o visível:  

 

«E porque é que Ele não evitou a Sua morte, como fez com [essas] 

doenças?» Porque foi precisamente com a finalidade de poder morrer 

que Ele tomou um corpo, e aí prevenir a morte seria impedir a 

ressurreição. 

(…) O supremo objecto da Sua vinda ao mundo foi trazer a ressurreição 

ao Seu corpo.19 

 

O invisível tornado visível não é apenas a invisibilidade de Deus tornada visível 

na carne de Cristo, esta passagem reside também na forma como a 

Encarnação revela o sentido do mundo e a vontade e conhecimento de Deus. 

Ou seja, não se trata apenas de ver Deus em Cristo, mas de ver o sentido por 

ele conferido ao mundo, a auto-revelação do mundo: «A Auto-revelação da 

Palavra está em todas as dimensões – acima, na criação; em baixo, na 

Encarnação; na profundidade, no Hades; na distância, está no mundo. Todas 

as coisas estão preenchidas com o conhecimento de Deus».20 

 

 

D. O invisual 

 

Tentaria uma primeira definição de invisual recorrendo a alguns aspectos de 

Parsifal, última ópera de Wagner, vagamente inspirada no poema medieval 

Parzival de Wolfram von Eschenbach. Vejamos os momentos significativos do 

primeiro Acto. 
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j. Montsalvat: o louco puro e as suas faculdades perante a invisualidade 

Estamos no castelo de Montsalvat, domínio de uma ordem de cavalaria que 

tem ao seu cuidado as relíquias que assinalam a morte de Cristo: o Graal (o 

cálice em que foi recolhido o seu sangue no Calvário e pelo qual Cristo bebeu 

na Última Ceia) e a lança com que o soldado romano o feriu quando 

crucificado. A ordem vive um terrível momento assim explicado pelo seu mais 

velho cavaleiro, Gurnemanz: o rei Amfortas foi ferido pelo ex-membro e inimigo 

da ordem Klingsor, que entretanto roubou a lança sagrada aos cavaleiros do 

Graal. Esta ferida de Amfortas não poderá sarar por si e, como o próprio sabe 

por meio de uma visão, apenas poderá ser tratada por uma personagem 

despida de si mesma, o louco puro que de nada sabe e, por isso, poderá ter 

nele toda a compaixão, a mais pura e completa de todas. Quando Gurnemanz 

nos relata estes factos, sabe-se que alguém nas terras pertencentes à ordem 

abateu um cisne. E por essas bandas de Montsalvat é proibido matar animais. 

Saber-se-á que aquele que abateu o cisne nada sabe de si próprio – nem 

quem é, nem quem são os seus familiares, nem tão pouco porque abateu o 

animal. 

     Muda entretanto a cena, ainda no Acto I, e é o momento dos cavaleiros 

receberem a comunhão sagrada. Titurel, o já muito velho pai de Amfortas, 

pede a seu filho que proceda à celebração, que consiste na exibição do Graal 

aos cavaleiros. Amfortas, padecendo da sua ferida mortal e de funda culpa 

sentida por ter perdido a lança para Klingsor, diz-se indigno de oficiar. Mas 

acaba por ceder e procede à celebração. Gurnemanz, esperançado, mostra 

toda a cena a Parsifal, que permanece indiferente ao que se passa em seu 

redor. Gurnemenz, profundamente decepcionado, afasta-o daquele lugar 

sagrado julgando não estar senão perante um vulgar idiota, e nunca perante o 

redentor da irmandade. Termina o Acto I.  

     No Acto II, Parsifal encontra-se com a feiticeira Kundry (que no início do 

drama também tentara tratar de Amfortas) nos domínios de Klingsor. Kundry 

obriga Parsifal a regressar ao seu passado, fá-lo, por exemplo, recordar-se do 

seu nome «Parsifal», e diz-lhe ainda que a sua mãe morreu de desgosto com o 

seu inconsciente desaparecimento. Seduzido por Kundry e abatido pelo 

desgosto da morte de sua mãe, Herzeleide, Parsifal rejeita a feiticeira e enche-
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se de compaixão por Amfortas. Furioso, Klingsor, que julgava dominar Kundry, 

atira a lança contra Parsifal que consegue o prodígio de a apanhar em 

movimento. Tomando então consciência da sua nova missão, Parsifal faz o 

sinal da cruz e o domínio de Klingsor é destruído. Acto III, anos depois de 

vaguear errante pela floresta, Parsifal regressa à irmandade e Gurnemanz 

reconhece-o como o «louco puro» anunciado pela profecia, transportando 

agora a lança sagrada. Na Sexta-Feira Santa, Parsifal é então nomeado o 

novo rei da Ordem do Graal, cura Amfortas com a lança e dirige a próxima 

celebração. Kundry cai morta, Gurnemanz e Amfortas ajoelham-se perante 

Parsifal e todos entoam: «Milagre da suprema salvação! Redenção ao 

redentor!». O Graal brilha incandescente e uma pomba vem pousar sobre a 

cabeça de Parsifal. 

     Parsifal é o anunciado salvador da irmandade, o «puro» que importância 

alguma atribui ao conhecimento, de si e do mundo, e muito menos àquilo que 

vê: não reconhece o cisne que mata no princípio do drama como cisne, mas 

apenas como «algo que voa», e ele, Parsifal, sente necessidade de matar 

«tudo o que voa». Depois, ainda mais revelador, é o momento em que 

Gurnemanz, no Acto I, faz Parsifal assistir à celebração do Graal e dele não 

obtém reacção alguma. Portanto, não cabe ao «louco puro» discernir o que 

quer que seja, pleno de compaixão ele nada vê e nada compreende se usar só 

essa faculdade que é a visão; portanto, Parsifal não discerne nem vê aquilo 

que vê, ou não compreende aquilo que vê; vendo, não valoriza o visível em 

nada, a salvação de que ele é protagonista prescinde da visão.  

     O objecto mais elevado de entre as coisas mais elevadas que contempla, o 

Graal, é-lhe indiferente e não tem para ele qualquer significado: O Graal é-lhe 

invisível apesar de o estar a ver. A sua visão não percepciona esse atributo 

divino: o «louco puro» é então como que um cego ou, ainda que «vidente», 

não distingue o visível do invisível nem tal valoriza: diremos que ao «louco 

puro» nada seduz pela visão (pois é à contemplação que inicialmente 

Gurnemanz o convida), nem o sangue do redentor (como Wagner chama 

Cristo, nunca o tratando por Cristo, aliás). Apenas um abalo interior (a 

recuperação da memória e a reconstrução da sua própria identidade) o impele 

à sua missão. Como o sujeito do acontecimento: adere sem justificação. 
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k. Compaixão, salvação: outra forma de secundarizar a visão 

No drama Parsifal estabelece-se uma ligação entre memória, compaixão e 

missão salvífica, entretecimento que secundariza a visão. A invisualidade de 

Parsifal reside aí: ele vê e, ao mesmo tempo, não vê; isto é, não usa a visão 

para ler o que vê. Mas é precisamente o que não vê nem discerne que vai 

progressivamente adquirindo importância nele e são esses atributos – lança e 

cálice – aqueles com que ele tem de oficiar como redentor. Aqui se encontra 

uma primeira definição de invisual: algo que é marcante (e nada é mais 

marcante), mas, inicialmente, não lhe é dada relevância nem como visível nem 

invisível. Vimos que Parsifal apenas depois de recuperar a memória e a sua 

identidade, de sofrer com a morte da sua mãe que a si mesmo e ao seu 

desaparecimento de casa atribui e beijado traiçoeiramente por Kundry, apenas 

depois da vivência simples desses eventos mundanos se propõe à missão 

redentora, dela toma consciência, sentindo infinita compaixão por Amfortas, 

sofredor, enfrentando e destruindo Klingsor.  

     É pois através desse encontro com a memória e a identidade (e a culpa) 

que Parsifal passa à condição de redentor redimido (redimindo-se como 

redentor). Apenas quando traz a si a dor de Herzeleide, sua mãe que 

abandonou (e note-se que também Cristo escolhe a comunidade dos apóstolos 

e dos homens, não valorizando a sua família), apenas aí Parsifal é o «louco 

puro» com potencialidades realizadas. Apenas nesse ponto em que toma 

consciência de algo que já não existe e não pode mais ser visto (a sua mãe), 

assume o significado da lança, do cálice e da cerimónia que passa a oficiar em 

Montsalvat. No final do drama, o «redentor está redimido», recebe por isso a 

bênção de Titurel, pai de Amfortas (que perante Parsifal se ajoelha, 

reconhecendo-o como sucessor) – assim sendo, porque é que as últimas 

palavras do drama, no coro que celebra Parsifal, são «Milagre da salvação! 

Redenção ao redentor!»? Porque se fala pois em «redimir o redentor»? 

«Redenção ao redentor!» é uma frase que tem suscitado múltiplas 

interpretações: estará a redenção apenas na figura de Cristo? É preciso que 

alguém o redima? Pensando no anti-semitismo de Wagner (o que aqui me 

perece despropositado), será que é necessário redimir Cristo por ser judeu?  
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     Diz-nos Alain Badiou, em «Quel est le vrai sujet de Parsifal», conferência de 

2006,21 que em torno das personagens de Parsifal todas as combinações são 

viáveis (nomeadamente, os pares Klingsor/Titurel, os dois opostos fulcrais, ou 

Amfortas/Kundry, o filho de Titurel e a serva de Klingsor, etc), e é viável o par 

Parsifal/Cristo, um redentor e outro redentor. Pensemos então na expressão 

«redenção ao redentor!». Ora, se Parsifal se eleva e reconhece os atributos 

divinos, oficiando no final a cerimónia salvífica da irmandade, de que tem então 

Parsifal de se libertar para, redentor, ter de ser também redimido? Proporia 

aqui como resposta que, ao salvador, não basta ter recuperado a sua 

identidade e memória. Não é isso que o salva e nos salva neste drama de 

redenção, neste Bühnenweihfestspiel (Festival da sagração em teatro), como 

lhe chama Wagner; o que salva Parsifal é, primeiro, a recuperação da 

memória, mas depois, o que nos salvará é, através de Parsifal, a 

despossessão precisa dessa mesma memória readquirida, ou seja, primeiro 

Parsifal teve de conquistar a singularidade que ele é, e depois libertar-se dessa 

conquista, pois só se liberta de si quem de si tem consciência. Daí talvez a 

redenção ao redentor: Parsifal é o redentor não por via do conhecimento, mas 

pela memória recuperada; seguidamente só pode ser redimido se disso 

mesmo for despossuído. 

     Possessão/despossessão, trata-se de uma despossessão 

destranscendentalizada, como a descreve Badiou, que também nos refere um 

cristianismo essencialmente sem transcendência e uma cerimónia que ecoa o 

teatro trágico grego colectivo. Ora, esta destranscendentalização é intrínseca 

ao cristianismo (que é uma religião materialista, carnal). Trata-se, em Wagner, 

de conceber um humano despossuído de si para aí se formar uma entidade 

natural sem constrangimentos: 

 

O homem não chegará a ser o que pode ser e o que deve ser enquanto a 

sua vida não se tornar espelho fiel da natureza, obediência inconsciente 

à necessidade unicamente real, à necessidade interna da natureza, em 

vez de ser a subordinação a um poder externo, fantasiado, copiado à 

imagem da própria fantasia, portanto não necessário, mas sim arbitrário. 

Mas quando aí chegar, então o homem será realmente homem, ao passo 
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que até hoje só existe em função de um predicado tomado de 

empréstimo à religião, à nacionalidade ou ao Estado.22 

 

l. Invisualidade e secundarização do conhecimento (ou o passado imemorial) 

Em Wagner, a figura salvífica de Parsifal vem liberta de si e de qualquer 

religião; para Badiou, considerando o Parsifal «louco puro» e a noção de 

acontecimento, Parsifal tem de se libertar do conhecimento para se 

reaproximar do mito enquanto forma de explicação do mundo que supera o 

conhecimento pois entrecruza-se com as já estudas oraculidades e oralidades 

(recordemo-nos de Giorgio Colli e de La Nascita della Filosofia).23 Parsifal é a 

personagem que vai integrar o cristianismo no corpus do mito, mito que vem 

sempre do passado algures para purificar e explicar o mundo. Ou, nos termos 

de Hans Blumenberg, em Arbeit am Mythos/Trabalho no Mito, o mito é a 

redução de uma ansiedade provocada por uma realidade inédita, é um 

contraponto à «absolutização dessa realidade» e a possibilidade de dar um 

nome ao inominável.  

     Como se sabe, Blumenberg explica-nos a origem do mito a partir da 

necessidade de resposta humana a uma «absolutização da realidade» que o 

autor assim sintetiza: quando o homem abandona a floresta primitiva que era 

seu abrigo seguro e à qual se tinha adaptado, ele vê-se numa situação similar 

à da criança que se confronta com o desamparo do seu ego e procura a 

compensação no «amor». O homem passa do espaço fechado para o aberto 

da savana, onde caça e resolve os problemas inerentes à sobrevivência. É 

desse passado, ou do salto configurado nesse passado primordial, que 

desponta o mito (e o amor) como explicação do mundo. Ou melhor, é desse 

contexto que desponta o «trabalho no mito» (e a criação de imagens): 

 

Alcançar e preencher o último horizonte, enquanto «orla mítica do 

mundo», significa apenas antecipar os inícios e as degenerescências do 

que não é familiar. O Homo pictor não é somente aquele que enche as 

paredes das cavernas para práticas mágicas relacionadas com a caça, é 

também a criatura que supera a falta de segurança do seu mundo 

através da projecção de imagens. 
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   À absolutização da realidade opõe-se a absolutização das imagens e 

dos desejos.24 

 

O cristianismo, wagnerianamente inscrito no corpus mitológico através de 

Parsifal, é uma forma de purificação primitiva que nos vem falar ao presente. 

Porque, dirá Wagner, a arte é a religião em «estado vivo».25 Parsifal, 

personagem, trabalha nessa arqueologia de si, enquanto Parsifal, o drama ou 

o festival da sagração em teatro, é igualmente um trabalho de arqueologia 

global, humano, meta-humano, social, histórico. Sigamos Carl Dahlhaus, em 

«Richard Wagner: Parsifal»: 

 

É precisamente esta sensação de estar a ser arrastado até ao passado 

que projecta luz significativa sobre os elementos religiosos do Parsifal. 

Wagner acreditava que o Cristianismo, como uma religião sacramental 

mais do que uma cascata de abstracções filosóficas, pertencia ao 

passado. Isto é visualizado através da música. A Sagrada Comunhão, 

celebrada no palco através das cenas em que se introduz o Graal no 

Parsifal, é, deste modo, menos uma re-presentação ou «actualização» (o 

que seria questionável), mas antes um espaço de memórias tornado 

imagem. O «festival performativo» wagneriano retrato o rito que cita não 

como presente vivo, religião aqui tornando-se arte, mas antes como uma 

coisa pertencente ao passado, como uma forma que não tem qualquer 

substância, um fantasma conjurado desde a memória.26 

 

Não será isto que nos quer transmitir Hans Blumenberg, quando no mesmo 

Arbeit… nos diz que aquele que se liga a uma passado que ninguém jamais 

sabe o que é nem jamais conhece, pode superar o próprio mito e a sua forma-

«procedimento»?  

     Saindo do espaço fechado da floresta, deparando-se com a «absolutização 

do real» da natureza circundante, a vida do homem divide-se em espaço 

aberto da caçada e espaço fechado da gruta: espaço fechado que permite 

aquilo que o aberto interdita: o desejo, a magia, a ilusão e os efeitos do 

pensamento. Continua Blumenberg: «Mas não apenas do pensamento. O 

espaço ilusório do poder mágico é menos da ordem do pensamento do que do 

“procedimento”. Mas aquele que se atém a uma regra cuja importância e 
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origem ninguém mais conhece, pode produzir resultados que não se confinam 

ao tempo e ao espaço do procedimento». Não haverá uma relação entre o que 

diz Dahlhaus e o que escreve Blumenberg? E o que poderá ser isso que 

ninguém mais conhece? A «fonte das imagens», pergunto eu? Poderá ser 

isso? É correcta esta leitura? Ora, se sim, não é estranho que a essa fonte 

apenas a música tenha acesso? Ou que apenas através da música ela possa 

aflorar o nosso mundo do conhecimento? E não poderá também ser essa uma 

das razões da invisualidade de TODAS as imagens? 

     Mas voltemos a Wagner. Drama e mito, em Parsifal, são memória 

transformada em imagem, memória sem substância, fantasmagoria claramente 

desviada do conhecimento ocular, no fundo, formas de contraposição a uma 

dupla absolutização: do real e do visível. Recordemo-nos do texto de Dahlhaus 

para nele produzirmos um inevitável e útil desvio, levantando a questão: a 

quem é que «aparece» esta imagem resultante da memória transfigurada? A 

quem aparece ou quem acede a este fantasma conjurado a partir da memória? 

Em primeiro lugar, a «nós» os que vivemos no «presente», pois é em direcção 

ao presente, ao visível tendencialmente absolutizado, que o mito originário 

vindo de um imaginário colectivo e de uma sabedoria oracular (e não ocular) 

se dirige. Trata-se de algo já trabalhado por Wagner no festival cénico Der 

Ring des Nibelungen/O Anel do Nibelungo. 

     Em Das Rheingold/O Ouro do Reno, prólogo da tetralogia, partindo de uma 

complexa rede de mitos germânicos e nórdicos (de Das Nibelungenlied/A 

Canção do Nibelungo, texto anónimo do século XIII27 às recolhas dos irmãos 

Grimm), Wagner não apenas nos expõe a actualidade do mito, ou nos expõe à 

actualidade dos mitos enquanto explicação do mundo, como ainda nos faz 

perceber a sua ductilidade: (i) primeiro tenta, através do mito, repor uma 

linguagem anterior à linguagem que acha necessário existir no seu tempo, 

segunda metade do século XIX, algo que evoque a antiga oraculidade e 

oralidade colectiva, vitalista e anónima, como ainda, sublinhe-se (ii) em 

segundo lugar, faz o mito acompanhar a evolução do seu próprio pensamento 

político que, é sabido, ao longo do Ring evolui do anarco-socialismo ao 

pessimismo. Nesta saga, festival cénico, o acto fundador ou desencadeante da 

perda da humanidade é o roubo do ouro do Reno pelo nibelungo Alberich 

(Prólogo, Primeira Cena, Acto I). Trata-se de uma mensagem proudhoniana, 



 566 

que liga a posse ao roubo; Alberich tornado rico proprietário poderoso que 

posteriormente pode mandar nos seus e trocar mercadorias é, em primeiro 

lugar um ladrão, é ainda alguém que viola as leis da natureza (porque o ouro é 

parte do rio) e que renuncia ao amor (incompatível com a propriedade). 

 

ALBERICH [no início do Ring, abrindo a irreparável ferida do mundo, 

executando a sua vingança para com o desdém a que foi votado pelas 

três Filhas do Reno]: 

(…) 

Vou apagar-vos a luz, 

roubar o ouro a este rochedo 

e forjar o anel que me vingará. 

Que as águas o ouçam: 

assim eu amaldiçoo o amor!28 

 

Portanto, se o Ring vem falar ao nosso presente através da imemorial 

mitologia nórdica (desde o Nibelungenlied), o Parsifal, inserindo o cristianismo 

no corpus do mito, vem fazê-lo por via da religião cristã tornada imemorial 

igualmente e sem presente. Ora, se a arte é a religião em «estado vivo», fácil 

se torna compreender que o mito, em Wagner, como aliás o mito na sua 

origem, deve falar-nos não por via conceptual, mas antes por via dos sentidos 

e dos afectos convocados para um especial espaço de concentração. O mito 

fala-nos além do conhecimento sistematizado. Escreve Wagner em Opera e 

Drama (citado por Deryck Cooke, provavelmente o autor do mais impressivo 

estudo do Ring, I Saw The World End: A Study of Wagner’s Ring):  

 

Na performance do drama como trabalho artístico, nada deverá 

permanecer disponível para uma busca realizada pelo intelecto que 

sintetiza: tudo deve ser apresentado de forma tão conclusiva de forma a 

proporcionar um repouso aos sentidos: porque neste colocar em 

descanso os sentidos, depois de serem colocados no mais alto grau de 

resposta empática, reside o verdadeiro repouso que nos conduz a uma 

instintiva compreensão da vida. No drama tornamo-nos conhecedores 

pelos sentidos.29 
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m. A profundeza das profundezas: o limiar dos nossos sentimentos 

Entretanto, noutro momento, o político revolucionário August Röckel 

perguntaria a Wagner, aquando de uma leitura da primeira versão do texto do 

Ring (1853), porque é que a tetralogia teria de acabar com a queda dos 

deuses se o ouro roubado já tinha sido devolvido ao Reno? Ao que Wagner 

responde que tal ideia surgiu «do mais profundo dos nossos sentimentos».30  

     Em Wagner, os mitos são o mito. É através do diário de Cosima Wagner, 

citada por Dahlhaus,31 que ficamos a saber que Wagner pretendeu associar os 

mitos nórdicos (do Ring) ao cristianismo (de Parsifal): Titurel seria uma 

personagem paralela a Wotan, deus dos deuses no Ring, o roubo da lança 

sagrada por Klingsor a Amfortas seria paralelo ao do ouro por Alberich. Há 

uma ligação entre o paganismo do Ring e o cristianismo de Parsifal, ambos 

são mitos de purificação e explicação (expiação) crítica do mundo, ambos os 

universos se contrapõem à absolutização da realidade, facto que Wagner 

busca conseguir através da sua «descoberta» de uma linguagem anterior à 

linguagem, uma espécie de saber oracular que junta a música, a poesia e o 

mito. Antes de chegarmos à análise do medium da pintura, gostaria de me fixar 

no medium da memória, da memória recuperada que permite Parsifal ser o 

redentor redimido, da memória, em suma, que nos traz o mito ao presente. 

Creio que o medium da memória é a crença; foi através da crença (pois nada, 

no presente, poderia certificar a veracidade da sua memória e da imagem e 

figura de sua mãe, por exemplo) que Parsifal se encaminhou para redimir a 

irmandade do Graal. É pois a crença que transporta a memória até à acção 

presente, é a crença que transporta o passado até ao presente mesmo que, ou 

por isso mesmo, esse presente não tenha de se confundir com uma presença. 

     Na leitura do Ring, Carl Dahlhaus centra-se no cristianismo, e Badiou, por 

outro lado, vem dizer-nos que o cristianismo não é essencial na última ópera 

do compositor. Mas enumera os sinais cristãos da obra: o Graal, a lança 

sagrada, a missa, as celebrações de Sexta-Feira Santa, o pecado carnal. Ora, 

não podemos afastar o cristianismo da leitura desta ópera, mas Badiou 

encaminha-se para a reflexão em torno de um cristianismo sem 

transcendência, porque para ele a questão central em Parsifal (como também 

no cristianismo de S. Paulo)32 é a da possibilidade de efectuar uma 

«cerimónia», a cerimónia dos sujeitos genéricos e iguais.  
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     Concretamente, Alain Badiou, não muito distante de Slavoj Žižek (que, a 

propósito da célebre frase «redenção ao redentor!» com que termina a ópera, 

e da lança sagrada de Amfortas que Parsifal recupera, nos fala da violência 

necessária para que a revolução supere a violência que gerou),33 Badiou, 

como dizia, questiona-nos, pensando nos dois momentos cerimoniais de 

Parsifal em que é exibido o Graal perante a irmandade (Segunda cena, Acto I; 

Segunda Cena, Acto III), se é hoje possível uma cerimónia de iguais, se é hoje 

possível a representação de um colectivo perante si mesmo. Onde essa 

cerimónia de iguais não existe sabe de antemão o filósofo, é nos parlamentos 

contemporâneos. Existirá hoje alguma cerimónia de iguais 

destranscendentalizados? Será Bayreuth? 

     Se dissermos sim a Bayreuth, Badiou põe-nos outra questão: «É a 

cerimónia tal como ela é que é representada em Bayreuth, ou é Bayreuth que 

é cada vez mais um lugar cerimonial?»34 A que corresponderá hoje esta 

caracterização por Wagner do drama grego? 

 

No drama grego, os feitos dos deuses e dos homens, os seus 

sofrimentos e alegrias, anunciados de modo grave ou jubiloso na 

essência superior de Apolo sob a forma do ritmo eterno, da harmonia 

eterna de todo o movimento e de todo o existir, tornavam-se coisa 

palpável e real. Porque tudo o que nessas acções era movimento e vida 

– e era idêntico ao movimento e à existência viva no espectador – 

encontrava aí a mais perfeita expressão; (…).35 

 

Adiante, no mesmo ensaio:  

 

Nos vastos espaços do anfiteatro grego era a totalidade do povo que 

participava nas representações. Pelo contrário, nos nossos mais distintos 

teatros preguiçam apenas os ricos. Os Gregos iam buscar os materiais 

da sua arte aos produtos mais elevados da cultura comunitária. (…) O 

embotamento típico da educação contemporânea, na maior parte dos 

casos meramente orientada na perspectiva do lucro industrial, dá-nos 

uma satisfação idiota e simultaneamente orgulhosa da nossa inaptidão 

artística e ensina-nos a procurar os objectos da experiência estética fora 
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de nós, aproximadamente com o mesmo tipo de desejo com que o 

depravado procura junto de uma prostituta um fugaz prazer amoroso.36 

 

n. Cerimónia de iguais 

Esta definição de cerimónia é tão exemplar quanto problemático é o seu lugar 

no tardio capitalismo globalizado. Quando Alain Badiou diz supor que Wagner 

poderia ver hoje a realização de uma cerimónia de iguais em Bayreuth, di-lo 

por sabermos que Wagner sempre considerou Bayreuth como o único lugar 

onde Parsifal deveria ser representado (ópera que, aliás, manteve a cenografia 

desde a sua estreia em 1882 até 1933), tendo sido à sua volta criado um 

preceituário ritualístico, como o banimento das palmas entre o Acto I e Acto II, 

ou ainda o banimento de uma excessiva dimensão teatral na encenação (nos 

antípodas, provavelmente, da encenação que aqui me tem servido de guia, a 

visionária de Nikolaus Lehnhoff para o Festspielhaus de Baden-Baden em 

2004 [fig.10.1.]).  

     A vontade wagneriana da supressão de teatralidade, ou a minimalização da 

encenação (que é uma forma, todavia, de encenação) pretende, como se pode 

facilmente depreender, um recrudescimento da dimensão cerimonial. A 

novidade desta concepção do drama, ou desta sagração tornada festival 

cénico, leva Badiou a aproximar esta idealizada cerimónia de iguais ao seu 

conceito central, o acontecimento. Prosseguindo com Badiou, poderia 

acrescentar que esta sacralizada celebração de iguais, ou esta cerimónia da 

comunhão da igualdade, encarnaria o acontecimento de Badiou nas suas 

quatro dimensões, as dimensões da verdade: arte, amor, ciência e política. 

Esta concepção wagneriana de sacralização, comunhão e, segundo Badiou, 

cerimónia de iguais é, nestes termos, um acontecimento na história da ópera, 

chamemos-lhe o «acontecimento Parsifal». Recapitulemos um pouco este 

tema, apesar da obra de Badiou ter sido atrás analisada com detalhe. 

     Um acontecimento é uma irrupção de algo transfigurador no seio de uma 

situação estável, algo que não se faz de modo algum anunciar (por ser 

indiscernível na situação, o que significa que mesmo «anunciado» não estaria 

visível, descoberto e distinto), que é inacessível ao conhecimento-explicação, 

sempre imprevisível na forma e imprevisível nas suas consequências e 

desfecho. Politicamente, acontecimentos exemplares foram a Revolução de 
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Outubro, a Longa Marcha de Mao, a Revolução Cultural e o Maio de 68 

parisiense, para além, considero eu, do período revolucionário português (sem 

dúvida, o chamado Processo Revolucionário Em Curso/PREC de 1975). 

     Slavoj Žižek ligará também a cerimónia, de que fala Badiou a propósito de 

Parsifal, à revolução, quando conduz a sua leitura do Parsifal para o terreno de 

uma invenção comunitária sustentada numa nova ordem social, muito afim da 

leitura de Terry Eagleton da comunidade cristã.37 

     Entretanto, a partir da definição wagneriana do drama grego e da fusão 

mitográfica de mitos pagãos e mitos cristãos (o mito em Wagner, em suma), 

ainda a partir da tese afirmando o cristianismo como um mito que vinha do 

passado (Carl Dahlhaus), pretenderá Badiou saber como é que o oficiante e o 

sujeito em Parsifal poderão representar a passagem de uma cerimónia antiga 

à cerimónia desejada de hoje entre iguais. Ou seja, como é que essa sombra 

do passado «ilumina» a nova cerimónia (necessária, evenemental e 

imprevista). A preocupação é comum à constatação de Dahlhaus, para quem o 

cristianismo de Parsifal é uma religião do passado que vivifica o presente (que, 

contudo, lhe é adverso – é um tema de Badiou, podemos dizê-lo também: a 

situação nunca espera o acontecimento!). Onde Badiou fala de uma cerimónia 

passada, Dahlhaus fala de uma religião passada. E em ambos há uma 

reemergência de algo no presente, em Badiou há mesmo uma pergunta sobre 

o nosso tempo e a sua preparação para a igualdade. Preparação ou 

confrontação. Se a revolução, neste contexto, é central em Badiou, em 

Dahlhaus é a memória – mas em ambos é o presente que está em causa, o 

que é que ele necessita, com que se confronta, o que é que ele impossibilita. A 

memória de Dahlhaus retoma o tema da crença, pois só a crença traz a 

memória para o presente, só esta interacção entre ambas transforma o 

passado em imagem actual. 

     Recordemo-nos do capítulo 9 onde defini o medium da pintura como a 

opticalidade. Também aqui há uma transformação que deve ser assinalada: é 

o medium da pintura que promove a exibição do processo através do qual o 

invisível vem ao visível. A crença, enquanto medium da memória (só há 

memória se houver crença, só há pintura pela opticalidade), traz o passado ao 

presente, faz interrogarmo-nos acerca das hipóteses de uma cerimónia 

comunitária do passado (como a que ocorre no passado mítico de Parsifal) 
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poder ocorrer no presente. Consideremos que essa cerimónia, ocorra ela ou 

não na sua máxima evenementalidade, se efectiva na representação operática, 

no momento da apresentação do drama. E também se efectiva na pintura de 

temática religiosa. Daí, consideraria que a pintura religiosa tem um duplo 

medium: a opticalidade (medium da pintura) e a crença (aquilo que traz o 

passado ao presente). Um outro factor é comum entre a opticalidade (pintura) 

e a crença (memória e evocação religiosa): nenhuma é visível nem invisível; e 

aqui começa a despontar outra hipótese de definição do invisual e da 

invisualidade. É invisual, como disse, aquilo que se apaga para gerar 

resultados: a efectivação de um tempo da memória, a efectivação de uma 

pintura (no «quadro»). A memória (também pictórica) torna, por via da crença, 

o passado em imagem presente. A opticalidade faz a mediação entre o 

invisível e o visível. Ambas, estranhamente ou não, ao gerarem uma imagem 

(do passado) e um terreno visível (oriundo do invisível) dão portanto a ver algo, 

mas, paradoxalmente, nesse dar a ver sacrificam os seus veículos-medium: a 

crença desaparece numa memória materializada, a opticalidade pura 

desaparece para gerar um quadro. 

 

o. Medium invisual, obra (aparentemente) visível e visual 

Duas condições determinam a existência de uma pintura: (i) é necessário um 

medium; (ii) é necessário que esse medium gere um «quadro». Comecemos 

então pelo primeiro tópico. O medium é o veículo, (i) o da pintura fá-la existir; 

desse modo, porque a pintura existe, ou só pode existir sobre o medium, ela 

anula-o à medida em que vai surgindo e se revelando. Desenvolvamos este 

tópico, pois é a forma como o medium existe e permite que exista a pintura que 

vai tornar a pintura não uma expressão artística visível, nem invisível, mas 

invisual. 

     Foram esboçadas três possibilidades de definição da invisualidade da 

pintura: 1) uma, resultante da confusão/indiferença entre o visível e o invisível: 

vimos como Parsifal se comportou indiferentemente («louco puro») perante a 

primeira observação de uma cerimónia do Graal; 2) a partir de algumas 

análises de Daniel Arasse, vimos que numa pintura há duas leituras que se 

anulam mutuamente – trata-se do problema entre o detalhe e o todo: vendo o 

detalhe, perco a totalidade, vendo a totalidade não só perco o detalhe como 
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perco também a particularidade de um modus operandi pictórico; 3) vimos que 

a pintura é um processo de trabalho criativo que para emergir tem de ocultar a 

especificidade do seu medium: tem de desaparecer o veículo para aparecer o 

quadro; por fim 4) e ainda por desenvolver, não pode haver pintura sem luz, 

nem sem luz tão pouco pode existir o próprio visível: mas o paradoxo é 

imediato – a luz produz e gera o visível, mas a luz, essa, não é visível, ou 

melhor, a luz é o visível que não pode ser nunca contemplado. E assim tem um 

destino paralelo ao do medium opticalidade pura. Isto é, dá a ver sem poder 

ser vista. Como o medium da pintura: é precisamente numa pintura que ele 

nunca pode ser visualizado. Se ele a gerou, no final dessa gestação, eu 

apenas (e é tudo) vejo a pintura e nunca o seu medium.  

     Tal como a luz, disse: a luz dá-se a ver, é através da luz que eu vejo não a 

luz mas o efeito da luz, e é através do medium da pintura que eu vejo a pintura 

e nunca o seu medium. Portanto, é através da luz que eu sei que existe luz, 

mas é isso mesmo que nunca posso confirmar na fonte. Quanto ao medium da 

pintura: vejo, sinto, percepciono, julgo, analiso a pintura, mas nunca vejo essa 

fonte-veículo. Retomemos este tema da impossibilidade da visão da luz, 

tratado por Platão, Georges Bataille e Derrida (este, sempre batailleano).  

     De Platão, analisou-se de A República o excerto 516a-b. Trata-se da parte 

do diálogo entre Sócrates e Glaucón depois de, por Sócrates, ter sido 

apresentada a alegoria da caverna (Livro VII, 514a). Diz então Sócrates a 

Glaucón que imagine a sorte de um daqueles prisioneiros da caverna quando 

lhe fosse pedido que olhasse a fonte ou a luz que produz as sombras. De 

imediato o homem precisaria de se voltar de novo para as sombras. O mesmo 

aconteceria se lhe fosse proporcionado ver, fora da caverna, objectos 

iluminados pela luz solar. Que caminho indica Sócrates para que o homem 

liberto da caverna pudesse olhar os objectos iluminados? Um caminho gradual 

– primeiro, habituaria o olhar às sombras, depois às imagens dos homens e 

objectos reflectidos na água; seguidamente, os próprios objectos, depois o céu 

durante a noite (as estrelas e a lua); no final, o sol, o sol como a causa das 

estações e do visível. Mas, de certo modo, não será este fastidioso percurso 

um indicador de que podemos ver aquilo que o sol ilumina, mas não o próprio 

sol, que ilumina tanto quanto cega?  
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     Também é assim que Bataille concebe o sol. Nos quatro textos que no 

segundo volume das Obras Completas é apresentado como «Dossier de l’oeil 

pinéal», Bataille refere-se ao fracasso das figuras míticas que pretenderam 

alcançar o sol (Prometeu e Ícaro), e ainda à diferença de «atitude» entre os 

símios e os homens em torno desta impossibilidade.38 Nos símios 

desenvolveu-se um ânus pleno de cores, o verdadeiro olho com que podem 

enfrentar o sol; nos homens deveria desenvolver-se a chamada glândula 

pineal, onde, por exemplo, Descartes chegou a albergar a alma. Mas esse 

projecto não foi conclusivo. Então, para Bataille, o sol tinha duas facetas: a 

iluminante e a destrutiva (das asas de Ícaro), aquilo que ilumina e o que cega. 

Em Derrida, igualmente, esta metáfora solar ou heliotrópica é uma 

impossibilidade, sobretudo quando, paradoxalmente, abandonamos a 

obscuridade. Exactamente o mesmo é o problema do medium da pintura: 

apenas o podemos pressentir diante da pintura que contemplamos, mas é 

exactamente nessa existente pintura que ele se dissolve para lhe dar lugar; dar 

origem ao quadro, a «um» quadro, enfim aos quadros, todos os quadros.  

     Há um problema comum à luz e à opticalidade. Ou melhor, perguntar se é 

possível ver ou tocar a opticalidade fora da pintura (que, como se sabe, a 

absorve e dissolve) é o mesmo que perguntar se é possível ver a luz fora do 

mundo que ilumina. A resposta para ambas as questões é, naturalmente, 

negativa. Nem posso ver a opticalidade pura fora da pintura, nem posso ver a 

luz fora daquilo que é iluminado, com certeza. Mas também na pintura não vejo 

a opticalidade (porque vejo «apenas» a pintura), nem no que é iluminado vejo 

a luz (porque aí cegaria).  

     Na pintura, não vejo nem toco a opticalidade, porque esta é o veículo que 

transporta os materiais físicos (materiais actuantes: tela, madeira, tintas, 

pincéis, câmaras, etc.) e o trabalho do pintor. Transporta, ou melhor, confere 

um domínio representacional à materialidade desses instrumentos actuantes. 

A opticalidade é imaterial, porque é uma faculdade conceptual da retina. Com 

e sem a minha intenção (ou seja, também através da minha intuição) cresce a 

pintura, e esta substitui a opticalidade. Uma pintura ou uma instalação são 

entidades opacas que susbstituem e cobrem, dando forma e existência, à 

imaterial opticalidade. Portanto, vemos a iluminação sem ver a luz (fonte), e 

vemos a pintura sem ver o seu medium. O desaparecimento de uma 
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(opticalidade, fonte de luz) é o aparecimento da outra (pintura, mundo visível). 

Precisando, a opticalidade gera a pintura, a luz gera o visível tal como o 

conhecemos. Portanto, a pintura provém de uma mundo à parte do visível: 

concretamente, a pintura provém da opticalidade que nunca é vista; por seu 

lado, o visível vem da luz ou é o resultado da luz que ilumina (perdoe-se-me a 

redundância) e que nunca pode ser vista iluminando. Entretanto as afinidades 

são estas e são essenciais: quando vejo, vejo aquilo que vejo e não a «luz» 

que me permite ver; quando vejo uma pintura, vejo a pintura e não a 

«opticalidade». Mas, resumindo, não vejo sem luz, como não existe pintura 

sem opticalidade. 

 

p. A opticalidade existe? Como? (Onde?, quando?) 

Nos anos 50, Robert Rauschenberg foi um dos artistas que tentou trabalhar 

(n)estes paradoxos, da adição como subtracção e da subtracção como adição, 

criando ou apagando cores, mostrando magmas de materiais e assemblages 

que se assemelham a pedaços de lava vulcânica como se mostrasse uma 

espécie de pântano originário, uma fonte da matéria, a origem pura anterior às 

imagens, à linguagem e à pintura (as Gold Paintings de 1953); ainda quando 

realizou os seus monocromos negros e brancos (e depois vermelhos), ou 

quando apagou um desenho de De Kooning pedido por Rauschenberg ao 

próprio De Kooning para tal efeito.  

     Estamos então na trajectória inicial de Rauschenberg, que Susan Davidson, 

no referencial catálogo da retrospectiva do Guggenheim (Nova Iorque, 1998), 

situa entre 1949 e 1954, abrangendo a sua importante aprendizagem e 

estudos no Black Mountain College (Carolina do Norte). Temos, em 1951, uma 

série de pinturas negras, sem título, evidenciando superfícies em empastes, 

texturadas (resultado de pastas de tinta e de papel de jornal colado e coberto 

de tinta), e a importante série branca, composta de obras desta feita sem 

textura e em conjuntos de polípticos (uma com uma unidade, outra com três, 

outra com quatro e ainda outra com sete painéis sempre iguais); quer a série 

branca, quer a negra apontam para retratos de materismo ou ausência dele (a 

série branca), procurando criar uma pintura relacional entre si e o exterior (a 

sala do museu ou galeria), através de sugestões de espelhamentos.39 

Sintomático deste interesse de Rauschenberg pela pintura enquanto 
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«presença», «emersão» (ou mesmo, porque não?, epifania óptica) é o Erased 

De Kooning Drawing, de 1953, já citado. A propósito, Susan Davidson40 fala 

em adição, subtracção e absorção do real (para além de mencionar que a obra 

constitui uma óbvia homenagem a De Kooning, e nunca uma iconoclastia 

antiartística).  

     No entanto, vejo este Erased De Kooning Drawing como uma demanda da 

opticalidade pura «debaixo» da pintura, como se no apagamento da pintura na 

própria pintura (ou desenho) pudéssemos encontrar a origem pura e imaculada 

da imagem anterior à pintura, preocupação que também encontramos, 

sobretudo, nas White Paintings ou nas pinturas vermelhas (Red Paintings de 

1953-54, ou Red Import e Yoicks, de 1954, onde a pintura ou a imagem parece 

ser coberta por uma velatura vermelha, trabalho de transparência que, por 

adição, também mostra o autor interessado na revelação da pintura enquanto 

concatenação de «peles»). O monocromo é, aliás, frequente neste período 

(Piero Manzoni, Yves Klein, Robert Ryman, Fontana [fig.10.2.], Yayoi Kusama, 

entre outros autores), atravessando todo o século XX, desde Malevich ao 

minimalismo.41 

     Mas, voltando a Rauschenberg e ao Erased de Kooning Drawing. Como já 

referi, apesar da radicalidade do gesto, não consideraria que o autor tivesse 

«tocado» na opticalidade – apagando o desenho de de Kooning, 

Rauschenberg encontra uma coisa material, um «monocromo imperfeito» 

(porque possui réstias matéricas inapagáveis); o que ele encontra, quando 

muito, é o suporte constituído por uma superfície rectangular branca, uma 

entidade material a que Greenberg imediatamente chamaria «pintura», porque 

constituída pelos dois critérios essenciais definidores de uma pintura: a 

planitude e a delimitação da planitude; por isso, um rectângulo branco (ou de 

outra cor) plano é uma pintura. Leia-se a consideração completa de 

Greenberg: 

 

Noutros lugares tenho escrito sobre o processo autocrítico que julgo 

providenciar a infralógica da arte moderna («Modernist Painting»). O 

objectivo desta autocrítica, a qual é inteiramente empírica e de modo 

algum uma questão de teoria, consiste na determinação do trabalho 

irredutível da essência da arte e da separação entre as artes. No seio da 



 576 

experiência modernista muitas das [anteriores] convenções da arte da 

pintura mostraram-se elas mesmas dispensáveis e não essenciais. Por 

agora tem vindo a ser estabelecido, parece-me, que a essência 

irredutível da arte pictórica consiste em duas normas e convenções 

constitutivas: a planitude e a delimitação da planitude; a mera 

observância destas duas normas é então suficiente para criar um objecto 

que pode ser experimentado como pintura: assim, uma tela esticada e 

engradada já existe como pintura – embora não necessariamente uma 

boa pintura.42 

 

Nestes termos, o monocromo é mais pictórico do que óptico, ou melhor, ele é 

exclusivamente pictórico, pois é formado pelo elemento mínimo da pintura. 

Mas, visto desde a obra de apagamento de Rauschenberg, o monocromo não 

pode deixar de ser o pictorialismo em demanda da sua matriz óptica. É então o 

elemento mínimo do pictórico e o elemento mínimo do óptico ou pré-óptico. 

Então, a definição de monocromo deve ser a seguinte: trata-se de um gesto 

pictórico em busca de uma matriz óptica com o fito de reencontrar o pictórico 

(é este o movimento de Rauschenberg em torno do desenho de de Kooning). 

Trata-se assim de uma tentativa de fazer coincidir o pictórico com o próprio 

pictórico (estando este segundo “pictórico” já afectado pelo óptico). 

     Mas o óptico não é sinónimo de opticalidade. A opticalidade é, em primeiro 

e último lugar, integrante do que denominei olhar, tal como definido sobretudo 

depois de Lacan e Sartre, olhar que, por sua vez, é o «espectador» da pintura, 

tal como igualmente defini na minha primeira análise de Las Meninas (ver 

capítulo 7 «Sensismo ocular iluminista»). O olhar é o «espectador» da pintura 

porque não provém de um ponto fixo, pois o «espectador pictórico» não é 

«um», são «todos» (nós e outros). O olhar é, portanto, o mundo, do mesmo 

modo que o espectador da pintura não é uma singularidade, mas um «sujeito 

qualquer» (como poderia dizer Giorgio Agamben) vindo de um tempo e época 

qualquer. O olhar e o espectador da pintura têm em comum: existem ambos no 

mundo, no mundo da qualqueridade. Ao se dizer que a opticalidade pura 

enquanto medium da pintura deve fazer parte do olhar, pretende-se afirmar 

que é o olhar que assiste (especta) e valida o poder da opticalidade na 

realização do objecto pictórico. A opticalidade «faz» a pintura (é o seu 
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medium), o olhar é o seu espectador. Portanto, a opticalidade serve e 

apresenta algo ao olhar e este responde-lhe pelo movimento inverso: valida a 

existência da pintura realizada pela opticalidade. E porque valida a 

opticalidade, só o olhar pode ser o espectador da pintura. 

     A opticalidade tem uma matriz imaterial retiniana. Imaterial porque 

conceptual (não a vemos, mas conhecemo-la actuando), quer dizer, a 

opticalidade funciona porque na retina se formula a hipótese e o conceito de 

pintura, o que pressupõe conferir determinadas propriedades e expectativas 

aos materiais actuantes que fisicamente produzem uma pintura. Deste modo, 

se questionarmos qual é a natureza da opticalidade, responderemos que é 

retiniana e imaterial, pois só esta imaterialidade faz com que o medium da 

pintura (a opticalidade) não se confunda com a fisicalidade dos seus materiais. 

Clement Greenberg, como vimos no capítulo 5, aproxima-se a afasta-se destes 

pressupostos: por um lado, sabe que o medium da pintura tem de ser 

autonomizado da sua fisicalidade; mas, contraditoriamente, ele irá fisicalizar o 

medium quando diz que uma tela branca, «virgem», plana e esticada já pode 

ser uma pintura (ainda que não forçosamente «boa» pintura).  

     Sublinhe-se que a proposta greenberguiana da especificidade essencial da 

pintura – a planitude – não coincide com a especificidade do seu medium. Este 

será outro problema, o problema ou tema da opticalidade. Mas voltemos à 

greenberguiana planitude (flatness). Para o autor era esta a especificidade da 

pintura em «Modernist Painting». Por outro lado, em «After Abstract 

Expressionism», passa Greenberg para uma exemplificação redutora (como 

muitas vezes era seu hábito, reducionismos que, inteligentemente, também por 

vezes ele caracterizava como «ilusões úteis»): o objecto físico tela plana 

imaculada já era pintura. Diremos que «Modernist Painting» foi um ensaio 

essencialista e «After Abstract Expressionism» reducionista. O primeiro texto, 

requerendo uma especificidade como essência, ignora aquilo que Michael 

Fried chamou de historicização da pintura e da sua definição, ou seja, cada 

época propõe uma definição de pintura e o seu problema representacional, não 

havendo na pintura uma essência meta-histórica (polémica Fried versus 

Greenberg, ver minha entrevista a Fried, capítulo 5 ANEXO). O segundo texto, 

que tem tanto de interessante e pertinente como de provocador, apresenta 

aquilo que, para Greenberg, é o elemento mínimo de uma obra pictórica: seja, 
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a pintura é tanto uma entidade reflectida na sua planitude óptica e táctil, como 

um rectângulo «puro» sem significações nem inscrições outras que não a sua 

pura existência. Sendo uma «existência», este rectângulo é uma «coisa» e, 

sendo «coisa» ele não pode ser, obviamente, o medium da pintura (como não 

era o monocromo). E porque é que esse rectângulo vazio pode ser uma 

pintura? Porque há nele qualidades ópticas, uma opticalidade pictórica que o 

afasta dos outros objectos. E é essa relação óptica que ele estabelece 

connosco (óptica e não física). Mas, se é uma pintura não é o seu medium. 

Porque, enquanto rectângulo, é essa a sua configuração e significação. 

Configuração e significação que a opticalidade não tem. 

 

q. A pintura é o conflito entre o visível e o processo do seu «aparecer»   

   (pictórico) 

Consideremos agora o arco entre o pioneirismo de Duchamp e o seu 

desenvolvimento no conceptualismo dos anos 60/70 como tentativas extremas 

de produção de uma arte não retiniana (em não óptica). O conceptualismo, na 

sua tentativa de fusão entre produção, definição, legitimação e circulação da 

obra de arte logrou conduzir o carácter retiniano da pintura para expressões 

híbridas e fugidias ligadas à performatividade (no happening «Fluxus», ou na 

solitária e peripatética land art de Richard Long e Hamish Fulton, para já não 

falar na demiurgia redesenhadora da natureza de Robert Smithson), à política 

(Hans Haacke), à sensorialidade (Nauman) e aos estudos linguísticos (Boetti, 

paródico, Kosuth, Barry, Weiner, mais «ortodoxos»), contribuindo para uma 

mudança de paradigma na qual, bem ou mal, as artes plásticas foram 

afirmando e mudando o que hoje (onde, muitas vezes, a pintura não se 

distingue do cinema, como no Zidane, 2008, de Parreno/Gordon), se chama 

«Arte».  

     Mas esta já era a intenção nominal/objectual de Duchamp – abolição da 

coisa retiniana e arte reduzida ou unificada pelo «nome» («arte», 

precisamente). A «arte», de Duchamp a Joseph Kosuth intenta contornar e 

rejeitar a específica opticalidade (e manualidade) da pintura. Se a pintura é um 

statement retiniano, a «arte» tentará separar o statement da retina, e optar por 

uma definição linguística no isolamento do statement. Esta definição é, 

principalmente, uma indexação de várias definições. Contudo, como analisado 
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no capítulo em que estudei o conceptualismo, nunca esta indexação se 

separou da opticalidade – certamente porque nunca o conseguiu nem no plano 

da presentificação, nem muito menos no da recepção (onde galeria e museu 

são indissociáveis de uma expectativa entre o óptico e a opticalidade). Além 

disso, a palavra de uso conceptualista é uma «palavra para ser vista».43 Ou 

melhor, como escreve Robert Smithson num press release de uma exposição 

que organizou na nova-iorquina Dwan Gallery, «o meu sentido da linguagem é 

que ela é matéria e não ideia – matéria impressa».44 Idealmente, a linguagem 

sai do espaço do objecto onde se insere, da galeria e, eventualmente, da 

visualidade. Mas, na obra de arte, seja qual for o suporte (seja a tela cubista ou 

o néon de Kosuth), a palavra tem sempre uma concreção física e uma 

presença visual no suporte (donde, o título do livro de Liz Kotz, Words to be 

Looked at: Language in 1960s Art).  

     A raiz desta preeminência da palavra é o «nome» tal como entendido por 

Duchamp. Ao abandonar a manualidade e a gestualidade intrínsecas da 

pintura (gestualidade que se associava desde sempre à qualidade, 

expressividade e talento), o conceptualismo intentará uma estética cuja 

legitimação é legislativa (Benjamin Buchloh). O conceptualismo, inspirado na 

hipótese da arte como «nome» de Duchamp, proporá pois uma forma de arte 

através de statements não retinianos (por oposição ao statement retiniano que 

estes artistas julgavam ser a definição da pintura). Estes statements não 

retinianos tentaram levar a arte a ligar-se a temas como a retórica, as 

modalidades da fala, a enunciação, a speech act philosophy (de que Bruce 

Nauman daria conta no início da sua carreira), a escrita poética de difusão 

audiovisual (Vito Acconci), os jogos de linguagem wittgensteinianos, etc. Este 

nominalismo  -- que vem de Duchamp, mas não pára forçosamente nos anos 

70, pois derivará para um neoconceptualismo ou pós-conceptualismo que 

intenta radiografar as representações mediáticas actuais45 -- procura uma via 

diversa do formalismo plástico assumido, embora com divergências, por 

autores como Greenberg e Michael Fried.  

     Mas podemos considerar determinados elementos comuns entre o 

nominalismo e o formalismo. Oscilam ambos entre uma atenção à forma (da 

imagem ou da palavra) e a consciência dos limites da mesma forma, propondo 

ambos, embora cada um a seu modo, a auto-referencialidade do campo 
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artístico. Entretanto, se o conceptualismo se consubstancia no statement que, 

apesar de procurar ser não retiniano, nunca deixa de ser físico e material 

(Robert Smithson ou Lawrence Wiener), a pintura pode aqui, neste território 

que aparentemente lhe é alheio (o statement, o discurso), encontrar uma 

primeira definição:  

 

1) primeiro, a pintura é um statement retiniano ou um diuscurso material de 

ressonância retiniana.  

 

2) numa segunda definição, ela é a exibição do processo através do qual o 

invisível pode tornar-se visível.  

 

A hipótese nominalista (duchampiana, conceptual, neoconceptual) aproxima-se 

da primeira definição de pintura, a formalista da segunda. Em ambos os casos 

o medium da pintura é a opticalidade, como não será demais sublinhar. O 

conceptualismo ou o que o readymade gerou consideram a pintura (ou a arte) 

uma declaração e um statement, mas não há desse filão uma única obra em 

que a matriz do statement não seja retiniana, e acima de todas essas obras 

teremos mesmo de considerar, de Duchamp, o Étant donnés: 1º la chute 

d’eau 2º le gaz d’éclairage, obra realizada ao longo de vinte anos (1946-

66). Mas também é um facto que o conceptualismo nunca deixou de aspirar à 

consecução de um statement não retiniano; era a sua utopia, basta recordar 

que o statement pode ser a definição da própria arte como obra de arte – este, 

preferencialmente, seria não retiniano: mas, a sua demonstração nunca deixou 

de ser retiniana, porque aqui a definição do objecto de arte não se podia 

desligar do mesmo objecto de arte (contemplado). O formalismo, por seu lado, 

não procura afastar-se da imposição retiniana, mas procura ligar o seu buscado 

essencialismo (elemento mínimo de uma pintura e enfatização da pintura como 

processo) a uma pureza óptica que pretende perseguir, julgo eu, a referida 

opticalidade.  

 

r. Greenberg, o óptico e a opticalidade 

O formalismo enfatiza o carácter processual da pintura: não apenas o processo 

da feitura, mas também as potencialidades dos materiais actuantes. Daqui 
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busca-se não apenas a essência a-histórica da pintura (o que Michael Fried 

critica em Greenberg), mas uma essência que seja «mínima», julgando aí 

residir a especificidade do acto pictórico, de certo modo concordante com o 

termo «pureza» tal como empregue por Greenberg (que sempre o grafou entre 

aspas!). Então, para algum formalismo (que não para Greenberg) não bastava 

encontrar a especificidade da pintura na planitude, pretendia-se sobretudo o 

elemento mínimo da planitude: a tela branca esticada de que falava Greenberg. 

     Ora, sabendo-se a importância da «experiência», da «qualidade» e do 

«juízo de valor» (com a experiência por base) em Greenberg, percebe-se queo 

crítico não iria apreciar este reducionismo tal como materializado no 

minimalismo ou na pintura monocromática de um precursor do minimalismo (ao 

mesmo tempo místico e irónico) como foi Ad Reinhardt, que Greenberg, 

efectivamente, não considerava grandemente. A «pureza» e essencialidade 

greenberguiana, muito mencionado, tem dois tópicos essenciais: o problema ou 

reivindicação da planitude e a delimitação da planitude. Da leitura radicalizada 

deste essencialismo nascerão processos pictóricos ou, em particular, 

composicionais, que nos conduzem das redes/grelhas já estudadas no 

princípio do século (e depois, de Mondrian a Robert Ryman) a novas formas de 

seriação como a composição por estruturação dedutiva (de que nos fala 

Michael Fried em «Three American Painters»),46 condutora de práticas como as 

de Kenneth Noland ou, principalmente, Frank Stella (entre 1959 e meados da 

década seguinte). Se Noland, Morris Louis (fig. 10.3.) e Stella representam 

esta redução do essencialismo pictórico a uma série de estruturações 

dedutivas (Stella, destacadamente), e se é ainda certo que este encontro entre 

o reducionismo com o deducionismo geraria uma radical primazia óptica (mas 

não a exibição da opticalidade imaterial), certo é também que Greenberg não 

se aproximou grandemente destes artistas (sobretudo não de Stella, tendo 

escrito sobre Noland e Louis), apesar de teoricamente os poder ter 

influenciado. Krauss refere, no entanto, que Greenberg não deve ser confinado 

à tese da pintura-objecto, pois por vezes clama para a pintura a importância da 

«opticalidade» ou da «color field» (que Krauss define correctamente como um 

interesse pela relação «objecto»-«espectador»): 
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Aqui parece que Greenberg se desloca da primeira norma – a planitude – 

para a segunda norma – a delimitação da planitude – conferindo a esta 

última uma leitura que não se encontrará confinada à perspectiva do 

objecto físico, mas antes a uma ressonância projectiva do próprio campo 

óptico. (…) A «opticalidade» tratou-se desse modo de uma versão 

abstracta e esquematizada da anterior ligação que a perspectiva 

estabeleceu entre o objecto [quadro] e o espectador, uma ligação que 

agora transcende os parâmetros reais da mensurabilidade e do espaço 

físico, para exprimir antes os poderes puramente projectivos de um nível 

pré-objectivo da visão: a «visão ela-mesma».47 

 

Quer na concepção greenberguiana, onde pontuam os conceitos de redução, 

«pureza», essência e o par experiência ↔ valor, quer na leitura de Krauss ou 

Michael Fried, em que esta redução adquire contornos predominantemente 

ópticos, esta planitude reducionista-dedutiva não pressupõe os contornos 

definidores da opticalidade, apesar da leitura atrás mencionada (de Krauss em 

relação a Greenberg) para a opticalidade, como a entendo, poder abrir 

caminho; mas a opticalidade, como a vejo medium da pintura, não se prende 

nem à planitude nem à experiência da planitude (um gato experimente a 

mesma sensação caminhando sobre um Barnett Newman ou sobre um 

Tiepolo),48 mas antes a uma imaterialidade que conduz as matérias 

(pigmentos, telas, pincéis, etc) à «obra de arte». E porque as conduz, só pode 

ser imaterial.  

     Portanto, o óptico que Rosalind Krauss dilucida em Greenberg diverge da 

opticalidade que considero o medium da pintura; o óptico de Greenberg, lido 

por Krauss, opõe-se à opticalidade-medium, ou seja, porque material, ou 

materialmente explicável, o óptico oculta a opticalidade (porque o óptico de que 

fala Krauss já é uma pintura e não nenhum tipo de veículo). Deste modo, terei 

de propor uma terceira definição da pintura (continuando as duas anteriores): 

 

3) A pintura é a arte óptica de ocultação da opticalidade. 

 

Ou, de outro modo, a pintura é a arte óptica da representação do óptico como 

ocultação. Não há aqui nenhum trocadilho ou complexificação forçada, pois 
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mesmo na História Natural de Plínio, o Velho, podemos encontrar curioso 

suporte para estas afirmações. No Livro XXX (dedicado à pintura, escultura e 

arquitectura), entre os parágrafos 60 e 68, descreve o escritor uma competição 

entre o pintor Parrásio de Éfeso e Zeuxis de Heracleia, sendo este último, diz 

Plínio, o que no quarto ano da 95ª Olimpíada (398 a.C.) teria «entrado nos 

portais da arte deixados abertos por Apolodoro», inventor do realismo e do 

sombreado (skiagraphos).49 O episódio é relativamente conhecido e 

variavelmente interpretado. Zeuxis começa o seu trabalho; representou tão 

fielmente uma uvas que logo os pássaros se aproximaram e começaram a 

debicar no quadro. Seguidamente, Parrásio pintou uma cortina em trompe 

l’oeil. Zeuxis entusiasmado pelo sucesso que o comportamento dos pássaros 

faria adivinhar diz a Parrásio para afastar a cortina para que se pudesse 

contemplar a pintura. Contudo, a pintura era a cortina. Parrásio ganhou o 

concurso, obviamente. Metaforicamente (ou historicamente, se quisermos), a 

pintura nasce como aquilo que oculta ou pode ocultar a pintura. Quer dizer, se 

não oculta desde logo, desde o início, pode ocultar quando e como quiser, pois 

a evolução da sua finalidade passa certamente por aí. 

 

s. A pintura é o seu medium definitivamente tornado «quadro» 

 

4) Uma quarta definição pode ser proposta, deduzida das considerações 

anteriores: a pintura é a pura opticalidade traduzida num «quadro». Ou seja, o 

medium produz o quadro, o medium nunca é um resultado. 

 

A pintura é apenas, nunca pode deixar de o ser, algo que está «sobre», no 

«lugar de», uma sobreposição, desde o gesto de Parrásio, uma substituição, 

ocultação, troca ou transformação – precisamente, da pura opticalidade em 

«quadro». Diz-nos tal substituição ou transformação que não podemos aceder 

à pura opticalidade, porque é com ela que vemos e fazemos o quadro.  

     Retomando conceitos antes desenvolvidos (o olhar sartriano), o quadro é 

outrem, e eu chego a outrem através da opticalidade. Obviamente que não 

posso pensar que através da opticalidade posso chegar ou aceder à 

opticalidade. Nem a ela chego através do quadro (nem mesmo com o exercício 

de apagamento do desenho de De Kooning por Rauschenberg), nem 



 584 

reduzindo-o ao monocromatismo, pois a cor oculta tanto a opticalidade como 

as cortinas pintadas de Parrásio «ocultavam» a sua pintura. Por isso digo que 

não vejo nem a fonte da pintura nem a fonte da luz. Logo, a pintura pode 

também realizar um paralelo entre a luz e a opticalidade ou a luz somada à 

opticalidade, como na magnífica, atrevo-me a dizê-lo, encenação do 

dramaturgo Heiner Müller para a produção de 1993 do Tristan und Isolde de 

Bayreuth ([fig. 10.4.] a sua única! encenação operática, ele que encenou 

inúmeras obras próprias).50  

     A opticalidade não pertence ao visível nem ao invisível, mas existe, porque 

é ela que faz a pintura. Tal como a luz, não se deixa ver («defende-se» 

agredindo) mas existe, porque é a fonte que diz «existe mundo». A encenação 

de Müller é importantíssima, porque nos afirma um paradoxo: a luz não pode 

ser vista porque dá a ver. Mas se a luz não der a ver com toda clareza, se ela 

se transformar numa «parede translúcida» ou velatura, se for velatura e 

obscurecimento parcial do que nos envolve, se for uma cortina no espaço, 

então aí podemos vê-la. É este o sentido da encenação de Müller. Vejamos 

algumas questões deste trabalho. Müller contrapõe à força da paixão de Tristão 

e Isolda uma geometrização arquitectural de espaços e movimentos. A sua 

opção é decididamente não sentimental. O autor de Hamletmachine abandona 

claramente a ideia tradicional de que o amor absoluto entre Tristão e Isolda é 

tão intenso que se torna impossibilidade em vida para só na morte se 

consumar, pela razão simples de que ninguém deseja a sua própria morte e 

todos desejarão o amor. A formalização mínima da encenação de Müller e a 

cenografia de Erich Wonder revelam uma espacialidade vazia de elementos, 

uma gestualidade mínima não passional das personagens, impondo entre elas 

afastamento (mal se tocam fisicamente durante o drama). Ora, qual é a 

particularidade formal maior deste trabalho de Müller? Uma inclusão de 

rectângulos coloridos-transparentes (paredes de luz) formados por luzes 

coloridas que delimitam espaços, arquitecturas e sinalizam os lugares de cada 

personagem que passam a ser vistas através da luz e da cor lumínica. A 

aparente gestualidade neutra deixa assim de o ser, tudo é submetido a uma 

velatura lumínica, a cor existe no espaço como «parede» e não pertence a 

nada nem a ninguém. Estes planos de luz sobrepõem-se entre eles e entre 

eles e as personagens que pouco se movem. Vamos de tonalidades como o 
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amarelo-dourado predominante no Acto I ao verde acinzentado mortuário do 

último acto (III). Pode olhar-se estes planos de luz como uma revisitação 

tridimensionalizada de  Mark Rothko. Vale a pena insistir aqui em Rothko. 

Recuemos um pouco. Desde o Impressionismo que podemos olhar para o 

corpo de uma pintura com um determinado grau de autonomia em relação ao 

representado. Daí podemos dizer que quando observamos uma pintura 

deparamos com uma película mais ou menos encorpada consoante a matéria 

física empregue: aquilo que de uma qualquer pintura táctil e opticamente nos 

alcança é, portanto, a sua pele, o seu «revestimento» acessível: divisamos a 

pele de uma pintura mesmo quando as várias intervenções pictográficas – seja, 

as sobreposições de cores, formas, gestos e outras marcas –, tendem para a 

transparência. Mas a pele da película pictórica pode também ser o contrário: 

uma amálgama de elementos que não permite percepcionar no seu corpo 

qualquer réstia arqueológica, ou seja, o modo como de camada em camada se 

chegou a uma resultante «final».  

     No caso de Rothko, por exemplo, a superfície do quadro resulta da 

sobreposição de camadas transparentes; há em Rothko uma 

insubstancialidade em que uma cor-camada transparente se sobrepõe a outra 

e a outra, gerando uma pele vítrea e embaciada (uma wet-into-wet painting, 

evocando um termo utilizado por Jonathan Brown a propósito de Velázquez) 

que é sobretudo fantasmagórica porque desfoca indícios compositivos que são 

maioritariamente formas rectangulares. Ao vermos aí, no final, uma laboriosa 

sucessão de transparências, concluímos que se nos interdita qualquer tipo de 

arqueologia que nos permitisse identificar as camadas iniciais e as seguintes. 

Isto é, as suas transparências cobrindo transparências dão-nos um resultado 

final processualmente indefinido e irreal, embora material, físico, porque 

revelado na tela exposta. Temos em Rothko uma pele final, sem dúvida, mas 

pouco ou nada sabemos das suas fases de construção, porque aquilo a que 

acedemos é a uma lógica de sobreposições de camadas transparentes e de 

«cores líquidas», uma sucessão de transparências-planos que se fundem num 

só plano transparente derradeiro: uma superfície etérea sem densidade nem 

peso. O que parece então fazer Heiner Müller a partir desta improbabilidade de 

reconstituir espacialmente os «planos imaterias» sobrepostos de Rothko? 
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     Em primeiro lugar, cria uma espacialidade e aos espaços criados permite a 

atribuição de significações. Concebe uma geometria que acompanha a 

evolução da paixão, inventa uma geometria vitalista e insere a vida sentimental 

num território improvável, o da geometria que, no entanto, tem uma vantagem 

simbólica: pode representar o infinito e, como disse Bataille do erotismo talvez 

pudesse Wagner dizer do amor: é a manifestação da vida até mesmo na morte. 

Voltemos à luz. Se esta nos cega (paradoxo e inevitabilidade descrita por 

Platão ou Bataille), Müller mostra-nos que esta só pode ser vista se velar e 

ocultar; ou seja, é visível obscurecendo, deixando gradualmente de ser luz. 

Aqui, por exemplo, ela é reduzida a um conjunto de planos transparentes, uma 

névoa indiscernível. Na realização vídeo do espectáculo, o close-up da câmara 

em direcção à cena e às personagens, releva em cada plano de luz uma 

enigmática película granulosa que confere estranha textura ao visível. A luz 

deixa de revelar para, de um modo lírico, obstaculizar. O que faz então aqui a 

luz? Ela tenta desmultiplicar e tridimensionalizar a opticalidade. Ao fazê-lo, 

revela uma interdependência entre luz e opticalidade. Daí a pintura poder ser 

também a luz somada à opticalidade, ou melhor, a exibição de que a 

opticalidade tem a luz como uma das suas componentes. Ou seja, sem luz não 

existe opticalidade. Logo, a pintura não se vê a si própria, necessita de uma 

componente do seu medium para existir, necessita da luz no medium. Daí 

também a sua invisualidade (nunca invisibilidade, claro está). Mas, o facto de 

se tentar recuperar ou visualizar a opticalidade através de uma pintura ou de 

um desenho apagado, ou através de uma sobreposição de planos de luzes 

coloridas, mostra-nos que a ambição da «recuperação» da opticalidade 

«perdida» no quadro é latente em qualquer obra. 

      Proporia então uma 5ª definição de pintura: 

 

5) A pintura é a invenção, ou o desejo obsessivo para a invenção de processos 

que visam a «recuperação» (ou re/visualização) da opticalidade; a pintura é, 

assim, a reinvenção da opticalidade, ou seja, é a sucessão de momentos que 

ocultam e ao mesmo tempo procuram reinventar formas de opticalidade. Ora, a 

cada tentativa inédita – Impressionismo, Rothko, Rauschenberg, videoarte, 

Heiner Müller, etc – de «recuperação» da opticalidade deverei, nos termos de 
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Alain Badiou, chamar acontecimento, ligando seguidamente a pintura às outras 

artes e a arte ao amor, à ciência e à política. 

 

Depois de propostas as vias definidoras da pintura, outros tópicos se imporão, 

prolongando o contexto criado por estas hipóteses de definição, o que revela 

da pintura uma contradição interior complexa, porque ela é sempre vista sem a 

presença do medium que a produziu. É neste ponto que teremos de passar à 

análise dos dois constituintes de uma qualquer pintura: o medium e o «quadro» 

(tópico 1); seguidamente, distinguiremos o plano óptico e a opticalidade, sendo 

o primeiro material (seguindo a leitura que Krauss faz de Greenberg) e o 

segundo imaterial e invisual; o óptico é material porque, vimos atrás a leitura de 

Greenberg por Krauss (onde se descreveu como o crítico passou de um 

interesse centrado na planitude para um outro na delimitação da planitude), se 

liga à essencialidade física da pintura, tema que será considerado como 

contíguo à fisicalidade dos materiais actuantes da obra pictórica – 

consideraremos que se o óptico passa à opticalidade é porque à opacidade dos 

materiais actuantes (tintas, telas, o seu rectângulo físico, etc.) foi conferida uma 

determinada faculdade representativa, visual e transparente como se de uma 

janela se tratasse (tópico 2); por fim, se a história da pintura é, sobretudo, a 

história da obsessão pela invenção de processos de recuperação da 

opticalidade, cada um desses processos, listado como inédito, deve poder 

comparar-se a um acontecimento; e os terrenos do acontecimento são quatro, 

como sabemos: arte, amor, ciência e política (tópico 3). 

     Passemos ao primeiro conjunto de questões (amalgamando o tópico 1 e o 

tópico 2). A pintura é basicamente composta por dois elementos: o medium (i) 

é o veículo que vai conferir «transparência representacional» (desde a «janela» 

de Alberti) à opacidade informe e sem significado dos materiais actuantes – e 

note-se que a «concessão» de tal transparência é sobretudo um processo 

mental de admissão de uma possibilidade (a possibilidade dos materiais, 

coisas físicas, poderem ter conteúdos imateriais, conceptuais). Nestes termos, 

conhecer o medium da pintura significa conhecê-la dotada de processos, 

possibilidades e intenções – alguns desses processos ou trabalhos são 

repetições e dados adquiridos, outros são invenções com carácter inédito (é o 



 588 

caso, por exemplo, da perspectiva no Renascimento, ou da cor impressionista). 

Quando um processo é inédito, aproximamo-lo do acontecimento.  

     É a opticalidade enquanto medium da pintura que permite a concessão da 

possibilidade de «transparência representacional» aos materiais actuantes, 

entidades opacas sem significado; mas, para que eles concretizem a sua 

possibilidade é necessário um conjunto de «trabalhos», uma concatenação de 

acções, visuais umas, não visuais outras – o resultado final (o «quadro») é 

visível, de facto, mas determinado por operações não visíveis. Logo, como 

estas são determinantes para o resultado não podem ser consideradas 

invisíveis: é neste ponto que surge a invisualidade. O invisual é pois aquilo que 

determina o visível sem ser visível. O segundo elemento da pintura é o 

«quadro» (ii), assim grafado entre aspas para permitir uma referência alargada 

a várias resultantes, do quadro-pintura à instalação multimédia (ou pós-media, 

diria Rosalind Krauss). A pintura é veiculada pela opticalidade, mas para existir 

é necessário que essa opticalidade se transforme num «quadro». Este, o 

«quadro», é então um momento de uma trajectória em que a opticalidade tem 

de fazer nascer algo para que ela desapareça, e nesse desaparecer afirmar a 

sua existência (ou seja, apenas existe opticalidade no «quadro»). De outro 

modo: a pintura é um procedimento que se afirma, existe, se ocultar ou apagar 

algo.  

     Nunca vemos simultaneamente o «quadro» e o seu medium. Excluem-se 

mutuamente fomentando uma distinção importantíssima entre os dois: o 

«quadro» existe por acção do medium, mas sem «quadro» não podemos 

esperar encontrar o medium, porque este, o medium é, como vimos, uma 

possibilidade, a possibilidade de se tornar «quadro». Isto é determinante, mas 

não é visível. Na pintura, a propriedade ou atributo óptico que me permite ver e 

fazer o «quadro» é a que nele desaparece. Desaparecendo para que ele possa 

existir. Mas o destino da opticalidade não é outro senão o «quadro». Este 

«quadro» é, entretanto, uma entidade óptica que existe por meio de um atributo 

não visível nem invisível (invisual, portanto). Daí a anterior definição de que a 

pintura é a arte óptica de ocultação da opticalidade.  
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t. Etapa: opticalidade → óptico → quadro 

Detenhamo-nos nesse processo, ou nas etapas através das quais a 

opticalidade se transforma em coisa óptica; de outro modo, nas etapas que nos 

mostram como é que a opticalidade torna, enquanto medium, a coisa óptica 

num «quadro», numa pintura. Destacaria quatro etapas: 

 

1ª  

Começaria pela definição de óptico e coisa óptica. E diria muito sucintamente 

que o óptico é aquilo que faz com que eu me relacione visualmente com o 

«quadro». Nestes termos, o óptico pertence ao «quadro» e impõe-me em 

relação a ele uma leitura óptica. Não há aqui redundância alguma, pois o óptico 

poderia impor face ao «quadro» uma leitura táctil, mas impõe uma relação 

preponderantemente óptica. Assim, o óptico é, simultaneamente, a presença 

do «quadro» e a leitura que dele faço. Mas terei de acrescentar que o óptico 

depende da opticalidade, pois esta «leitura óptica» é, inicialmente, só uma 

possibilidade. E a imaterialidade da opticalidade enquanto medium da pintura 

começa sempre pela «possibilidade». O que nos conduz à segunda etapa: 

 

2ª 

A opticalidade conduz à leitura óptica. É a predominância da opticalidade na 

pintura que faz com que, mesmo nos casos extremos de materismo, 

informalismo e pós-informalismo, eu prefira tomar o quadro como coisa óptica e 

não táctil, precisamente porque foi a opticalidade que conferiu transparência e 

visualidade à opacidade informe dos materiais actuantes. Enquanto medium da 

pintura e campo infinito de possibilidades, é a opticalidade quem me faz fazer 

aquele «quadro» e não outro. A opticalidade conduz-me, porque ela existe 

antes e durante a execução do «quadro». Enquanto campo infinito de 

possibilidades (a tela branca, por exemplo, como realidade e metáfora), a 

opticalidade vai «desaparecendo», pois há «um quadro», e não outro qualquer, 

que se vai definindo. Portanto, a opticalidade infinita, no «quadro», transforma-

se numa unidade, em «um quadro». 
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3ª 

Terminado o «quadro» desaparece a opticalidade; o medium ganhou corpo e 

esse corpo é a realização de uma entre as anteriormente infinitas 

possibilidades de existência. O «quadro» enquanto resultante é aquele que é e 

não outro. Depois, inicia-se a relação óptica com o «quadro». 

 

4ª  

Concluindo, e, de certo modo, fechando esta circularidade argumentativa, se o 

«quadro» é aquela resultante que temos diante de nós e não outra, diremos 

que a pintura é a materialização da opticalidade infinita na finitude do óptico. 

     E aqui considera-se um outro factor: numa pintura, algo que consiste na 

transformação da opticalidade no «quadro», numa pintura em concreto terei 

ainda de dizer que se procedeu a uma invisualização do espectro do possível. 

Isto é, enquanto e porque de natureza imaterial, a opticalidade faz-nos partir 

para a realização da pintura possuindo nós e a pintura um espaço infinito de 

possibilidades; depois, esse espectro do possível é transformado num 

«quadro» e nele se queda soterrado. Portanto, a pintura é a transformação do 

«infinito óptico» no «quadro». Mas esta é permanentemente a realidade da 

opticalidade, pois esta sem «quadro» não teria serventia. O «infinito óptico» 

destina-se ao «quadro». Neste «quadro» materializa-se, contudo, apenas uma 

sua parcela; sem essa parcela mínima eu não poderia dizer sequer que existia 

o «infinito óptico». À maneira de Deleuze, eu poderia dizer que se alguma coisa 

define o «infinito óptico» é a sua condição exclusiva de devir «quadro». Que o 

«quadro» parte da opticalidade ou da sua propriedade «infinitamente óptica» 

parece-me ser uma evidência. Portanto, enquanto «objectividade finita no 

espaço e no tempo, o «quadro» é uma passagem do infinito para o finito. No 

contexto em que aqui tenho empregue os termos, diria que aquilo que 

transforma o infinito em finito invisualiza o infinito (que não é invisível nem tal 

se torna). 

 

Depois desta explanação torna-se claro como é que a pintura é a arte óptica de 

ocultação da opticalidade. Feito este percurso, voltámos a encontrar os 

elementos constituintes da pintura: o óptico e a opticalidade, ou seja, o 
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«quadro» e o medium. É o óptico que nos permite «ver» o «quadro», e é a 

opticalidade que nos permite «fazê-lo». Se consideramos não poder ver ao 

mesmo tempo o óptico e a opticalidade é porque não podemos 

simultaneamente ver o «quadro» e ver fazer o mesmo «quadro». Paradoxo 

central na arte da pintura, na temporalidade da pintura. Um paradoxo paralelo 

ao descrito por Daniel Arasse no interessante Le Détail: Pour une Histoire 

Rapprochée de la Peinture: igualmente numa pintura não podemos conciliar ou 

conquistar a simultaneidade de uma visão global com a visão do detalhe. Diz 

ainda Arasse que, se tentarmos resolver este paradoxo, o detalhe pode 

conduzir a pintura à «catástrofe», pois teimando aceder ao detalhe eu perco a 

pintura. O paradoxo de Arasse aproxima-se daquele que é central nesta 

investigação: se eu vejo o «quadro» a ser trabalhado, obviamente, eu não o 

vejo terminado, se o vejo já terminado não o vejo a ser edificado. 

     Retomaria agora os dois textos essenciais de Clement Greenberg já 

analisados: «Modernist Painting», de 1960, e «After Abstract Expressionism», 

de 1962, sabendo nós que o primeiro reporta-se ao grau de «pureza» (sempre 

grafada entre aspas, sublinha Greenberg) de uma pintura, grau esse que 

corresponde à sua definição, definição essa que passa pela determinação 

daquilo que a pintura possui e as outras disciplinas artísticas não, ou seja, a 

dimensão da planitude; o segundo texto, recordamo-nos, apresenta-nos o grau 

mínimo dessa planitude: a tela em branco, a tela desde o momento em que 

está esticada e engradada. O primeiro texto defende um essencialismo, sim, 

mas de natureza física, o segundo, na referência à tela em branco como 

objecto, também é de natureza física, claro, mas aproxima-se da definição de 

medium da pintura, pois a referência à tela esticada e em branco é sobretudo 

referência ao veículo que conduz à planitude. Assim, extrapolando, diria que o 

primeiro texto tem o óptico com objecto de estudo, o segundo prenuncia a 

existência de uma opticalidade-veículo, sugerindo-nos uma forma possível de 

existência física da opticalidade.  

     E porque é que eu faço aqui esta aproximação entre o óptico e o 

essencialismo, por um lado, e a opticalidade e o reducionismo, por outro? 

Porque, de certo modo, se uma pintura se define pela planitude, a opticalidade, 

que é anterior à pintura, pode ser pensada como estando presente logo na tela 

em branco que a antecede. Mas também conhecemos o resto do raciocínio: a 
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tela em branco é uma pintura (não podendo por isso ser o seu medium), e é 

com ironia que o mesmo Greenberg diz que ela não é ainda forçosamente uma 

«boa pintura». Continuemos. Toda e qualquer tela em branco aspira a ser 

intervencionada (pelo menos potencialmente). Ora, mesmo que aceitemos que 

esta tela e este corpo branco podem ser uma espécie de encarnação física da 

opticalidade, também sabemos, posteriormente, que todo e qualquer sinal que 

esta receba a faz afastar-se da opticalidade pura e imaculada. E esta é uma 

outra forma de dizer que o óptico oculta a opticalidade, gradual ou 

prontamente. 

 

u. Quando é o começo da pintura? 

Num ensaio sobre Velázquez, diz-nos Ortega y Gasset algo que é aproximável 

desta análise, juntando a sua voz a Greenberg (que desse ponto também se 

aproxima sem aí chegar). Para melhor o entender, dividiria a consideração de 

Ortega em três pontos, utilizando para cada ponto um número em parêntesis 

rectos (divisões que não existem no texto citado): 

 

[1] (…) a pintura é uma coisa de que certos homens se ocupam em fazer, 

enquanto outros se ocupam em olhá-la, copiá-la, criticá-la ou encomiá-la, 

ainda teorizar sobre ela, vendê-la, comprá-la ou com ela prestigiar-se 

socialmente, pelo menos envaidecer-se com a sua posse. Nestes 

termos, a pintura consiste num vasto reportório de acções humanas. [2] 

Fora destas, e além destas, a pintura, o que chamamos de arte pictórica, 

não é nada, pois é apenas o material que dá azo àquelas acções – é 

uma parede manchada de cores, é a tábua esmaltada de têmpera, é a 

tela com empastes de óleo. [3] Mas de onde, falando propriamente, a 

pintura existe é nas acções que nesses materiais terminam, ou melhor, é 

naquelas – contemplação, gozo, análise, lucro – que começam quando 

termina o uso das matérias.51 

 

Seja como for, percorra-se o caminho que se quiser, uma pintura existe quando 

algo é «ocultado» e nessa ocultação termina o seu percurso: essa é a 

finalidade de um veículo, de um medium. Logo, a pintura é a inevitabilidade da 

rasura. Como diz Ortega, pensando certamente em Velázquez, a pintura 

começa onde termina a acção dos materiais com ela opticamente conotados – 
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pois a finalidade da gestão destes materiais é, desde Alberti, rasgar no plano 

da pintura, de forma matematicamente ordenada, um mundo que nos 

represente. Em Greenberg, esta espacialidade é sempre óptica (o que confirma 

uma das considerações anteriores sobre o óptico), quer seja ou não 

representada com intenção. Ou seja, a tridimensionalidade e a sua 

representação é sempre uma inevitabilidade da pintura: antes do século XIX, 

através da perspectiva; no século XX, através de uma norma perceptiva que 

nos diz que uma linha desenhada num plano já sinaliza espaço. Em suma, se o 

paradoxo da pintura consiste no facto da sua existência implicar a rasura de 

algo (de um gesto, dos materiais actuantes em «bruto» e do medium-veículo), 

ela pode definir-se como o modo obsessivo de reconquista do rasurado, a 

opticalidade. 

     Passando ao tópico 3 mencionado, diria que todas as formas de, numa 

pintura, se intentar recuperar a opticalidade e anular a espacialidade em favor 

da bidimensionalidade, ou pelo menos mostrá-la apenas como representação 

de si mesma (e Ucello, por exemplo, é muito claro neste ponto quando está 

mais interessado na «representação da representação» do espaço do que na 

«representação espacial»), todas essas invenções quando carregadas de 

ineditismo são acontecimentos de revelação de uma verdade (ver capítulo 2 

«Claridade fortuita do acontecimento») – precisamente a verdade da pintura 

como sinónimo da pintura como verdade. 

     Alguns acontecimentos pictóricos serão detalhados neste capítulo: 

utilizando um termo de Hans Belting, «a arte antes da era da arte»,52 

trabalhando-o, veremos que linhas propunha e a que procedimentos amarrava 

a pintura até Giotto que, de certo modo, a autonomizou – eis o que adiante 

será chamado «acontecimento Cimabue-Giotto» ou «acontecimento Giotto»; 

consideraremos igualmente, entre outros, o «acontecimento Alberti-

perspectiva» ou o «acontecimento luminista-tenebrista caravaggesco».  

     O acontecimento pictórico é uma invenção sem precedentes que nos vai 

obrigando, ao longo do estudo da história da arte, a perceber o quanto 

desconhecemos a pintura, pois aquilo que conhecemos (a situação) é 

sucessivamente desmentido por fenómenos obscuros e novos processos que, 

nos seus primeiros tempos, não os sabemos explicar. Irrompendo imprevista e 

efemeramente numa determinada situação conhecida-explicável, o 
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acontecimento torna-a irreconhecível (depois de uma sequência de 

ocorrências). Esta irreconhecibilidade é sempre inicialmente ilegível e 

indistrinçável. Portanto, o artista produz um acontecimento quando inventa ou 

faz parte de uma sequência (e a invenção da perspectiva foi uma sequência de 

descobertas, protagonizada por inúmeros artistas) que se liga a um processo 

ilógico (pois nunca tem na situação a sua causa), inesperado e 

incompreensível (digamos, o Impressionismo ou o dodecafonismo de 

Shoenberg não foram «esperados» nem «desejados») que reconfigura os 

meios de representação aplicados. Disse atrás que relacionava tais instantes 

de reconfiguração representacional com a recuperação da opticalidade. Seja, 

de outro modo: o acontecimento pictórico é uma intensificação do que em 

pintura é da ordem do fazer e da construção óptica, e de tal forma sucede que 

pode surgir como tema de estudo autónomo, independentemente do seu fim ou 

emprego no «quadro».  

     A opticalidade é o medium da pintura. Sendo assim, tudo o que nos revele 

oscilações na performatividade desse medium deve ser da alçada do 

acontecimento: de Giotto ao Impressionismo, do Impressionismo à videoarte. A 

pintura reinventa-se obssessivamente, pois usa não apenas a opticalidade 

transformadora como ainda procura obsessivamente métodos inéditos de 

representar essa fundadora opticalidade. Se reinventa a opticalidade, a pintura 

também reinventa a pintura. Ao se reinventar indefinidamente, a pintura é a 

obsessão dela própria: ela é a compulsiva reinvenção do seu medium nela 

mesma submerso. É por isso que a pintura não é o invisível tornado visível 

mas, como referido, a exibição dos processos através dos quais o primeiro se 

transforma no segundo. Portanto, a pintura é o seu tema + o seu medium 

simbolizado, ou o modo como o medium a permite mostrar aquilo que ela 

pretende mostrar. É segundo estes termos conceptuais e práticos que a pintura 

é produtora de acontecimentos, e por isso este estudo começou (Parte I, 

«Verdade: noções e teorias») com uma análise do problema da verdade, ligado 

ao do acontecimento tal como concebido na filosofia de Alain Badiou. 
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v. O acontecimento em pintura: a tentativa de recuperação (impossível) da 

    imagem do medium 

Disse-se que o acontecimento irrompendo numa situação a transfigura para 

sempre. É exacto, mas há que considerar o seguinte: o acontecimento irrompe 

na situação contendo elementos novos e anteriores, da situação. Não se trata 

de uma ruptura, de uma ocasião que faz tábua rasa do passado, como alguns 

entenderam as vanguardas históricas do século XX e as neovanguardas (note-

se que o paradigma das vanguardas como sucessão de rupturas é muito bem 

analisado por Hal Foster, que lê as vanguardas num registo bem mais 

complexo; eu próprio no meu A Representação da Vanguarda procuro 

inventariar e criar diferentes paradigmas para a definição do conceito de 

vanguarda).53  

     O acontecimento não tem causa determinada, ele provém de um vazio na 

situação, de algo que na situação já não era sustentável (desde a repressão 

aristocrática em 1789 ao edifício da tonalidade que, gradualmente, veio a ser 

decomposto por Debussy, Scriabin ou Mahler até chegarmos a Schoenberg). 

Então o acontecimento contém elementos do vazio da ou na situação (a 

atonalidade na música necessita do conhecimento da tonalidade para ser 

definida) e da novidade que ele próprio produz. Diz-se assim que o 

acontecimento está entre o vazio e ele próprio. Enquanto coisa inédita e 

inacessível, o acontecimento é protagonizado por uma sequência de sujeitos 

ou artistas que se fidelizam injustificadamente a esta novidade sem nome nem 

contornos. Este sujeito-artista proclama o acontecimento e a sua verdade sem 

condições. Toda a fidelidade a um acontecimento se efectiva na base de nada.  

 

v (1). O «acontecimento Giotto» (fundação do problema) 

Analisemos detidamente o que chamei de «acontecimento-Giotto» ou 

«acontecimento Cimabue-Giotto». Para compreendermos a importância do 

acontecimento Giotto (doravante sem aspas), para compreendermos a verdade 

Cimabue-Giotto no contexto da arte dos séculos XIII e XIV, pensemos que, 

antes de Giotto, empregando o já mencionado termo de Hans Belting, 

existíamos, artistas ou teóricos, no período da «arte antes da era da arte». 

Especificando, antes da arte a pintura era considerada um veículo de transição 
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e mediação, uma entidade que nos deveria ligar a Deus sem pressupor nem 

admitir, claro, uma contemplação artística opticamente autónoma. Filosófica ou 

teologicamente ela era um objecto intermédio entre o homem e Deus, meio 

«humano» meio «divino», mas plasticamente era uma «pintura» 

inequivocamente. Qual era aqui o seu medium? A opticalidade, igualmente, 

parece-me natural, mas sublimada. Quer dizer, não pressupunha uma 

representação do processo através do qual o invisível se torna visível, nem 

exibia nem enfatizava nenhumas características processuais a esse nível 

(exibição da artificialidade da perspectiva, do toque, gesto, da cor, etc). Porque 

a pintura «antes da pintura» não era considerada integrante de um processo 

pictórico, ela era uma emanação. Como tal, o seu processo não deveria sequer 

ser visível nem tão-pouco existir. Obedecia a cânones universais ainda 

distantes da individuação representacional autoral. É, posteriormente – e aí é 

Giotto a figura central (e o mesmo di-lo Vasari que, no entanto, considera 

cimeiro o papel de Cimabue na libertação do cânone bizantino, sublinhando 

que Giotto teria ultrapassado o mestre)54 – quando a pintura adquire o estatuto 

de poder ser contemplada como pintura, que teremos de considerar o 

nascimento de uma opticalidade moderna, presente, até à mais recente 

videoarte, quer consideremos o seu início, em Bruce Nauman, quer o seu 

estádio actual em obras como  Zidane de Douglas Gordon e Parreno (2006) 

(fig. 10.5.).55 

     Entretanto, como proporei também depois, essa opticalidade moderna já e 

flagrante em Caravaggio. Giotto será a charneira entre os dois momentos, 

entre uma opticalidade sublimada e uma opticalidade moderna, mas tende já 

para a fundação da opticalidade moderna. Pode aqui sustentar-se esta 

afirmação seguindo estudos como os de Michael Baxandall, nomeadamente o 

estudo Giotto and Orators (1971), para além das considerações de Vasari em 

Le Vite de’ eccelenti Architetti, Pittori et Scultori Italiani da Cimabue insino a’ 

tempi nostri descritte in língua Toscana da Giorgio Vasari pittore Aretino, com 

una sua itile & necessária introduzione a le arti loro (seu título completo, obra 

publicada em 1550).56 

     A pintura «antes da pintura» não era considerada arte. Embora emanação 

do divino, ou melhor, objecto transitório e de mediação humano-divino, ela era 

essencialmente vista como «trabalho», apenas trabalho manual, portanto, onde 
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a artisticidade, desconhecida, não emergiria. Entretanto, a pintura humanista, 

ao ter o seu início em Giotto (ou, anteriormente, em Cimabue), irá ligar-se a um 

ideal de desvalorização do trabalho manual do artíficie de objectos de devoção, 

como era visto o pintor «antes da pintura». Tudo para valorizar um outro 

trabalho manual, já considerado artístico e passível de contemplação. Michael 

Baxandal cita Petrarca (que, em De otio religioso, era muito crítico da 

manualidade da escultura), Coluccio Salutari (que advogava uma vida 

monástica por oposição à «vida activa») e, sobretudo, Fillipo Villani que, em De 

Origine (1381-82) encima a sua lista de pintores abedientes ao cânone clássico 

moderno (trocando os formulários greco-bizantinos pelos romanos) com os 

nomes de Cimabue e Giotto, porque revitalizaram a pintura como prática 

moribunda e deslocaram o seu interesse para o «natural»:  

 

Permita-se-me (…) aqui referenciar os egrégios pintores florentinos que 

reavivaram uma arte moribunda e quase extinta. 

   Entre eles, cite-se em primeiro lugar Giovanni, Cimabue de apelido, 

que com os seus dotes e talento reergueu a pintura, que se tinha 

afastado licenciosamente da imitação da natureza. Sem dúvida, antes de 

Cimabue a pintura grega e latina tinha permanecido durante muitos 

séculos ligada a técnicas torpes, como claramente mostram muitas das 

imagens e figuras que vemos decorando as paredes e os muros das 

igrejas. 

   Depois deste, e já preparado o caminho das inovações, vem Giotto – 

que não apenas deve ser comparado com os famosos pintores da 

Antiguidade pelo esplendor da sua fama, mas deve ainda sobrepor-se-

lhes pela sua técnica e talento – que restituiu a elevada reputação e 

dignidade que a pintura chegou a ter. As imagens representadas pelo 

seu pincel adequam-se tão intensamente às acções da natureza que, a 

todos os que as contemplam, elas parecem viver e respirar; 

inclusivamente, os seus quadros mostram movimentos e gestos de uma 

forma tão real que parecem falar, chorar, alegrar-se e outras coisas fazer 

para deleite de quem os contempla e eleva o talento e a mão do artista.57 

 

Boccacio e Villani falam de Giotto como o reinventor da luz em pintura, a que 

acrescentaremos uma nova narratividade e novos processos de exploração 
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espacial e volumétricos (nos seus panejamentos, principalmente). Boccacio foi 

quem mais influência teve na valorização da obra de Giotto.58 Portanto, na 

competição entre Cimabue e Giotto, Villani dá a primazia a Giotto, tal como 

outros autores anteriores, Dante por exemplo. Posteriormente, também 

Cenninno Cenini utilizará os mesmo argumentos de Villani sobre Giotto, indo 

mais longe – Giotto transformou os cânones gregos em latinos e estes numa 

linguagem moderna. Por fim, escreverá Baxandall valorizando Giotto e as 

interpretações de Villani: 

 

O testemunho semi-humanista sobre a pintura de princípios do século 

XIV que oferece a obra de Villani é suficientemente válido para que a 

história da arte dele nunca se tenha descartado. O modelo que seguem 

os manuais actuais continua a ser basicamente a adaptação feita por 

Villani do testemunho de Plínio sobre Apolodoro e Zêuxis e os seus 

seguidores até ao trecento, Cimabue, Giotto e o giottismo. É um modelo 

atractivo, pois interpreta com lucidez e precisão um capítulo difícil da 

história da pintura, e ao mesmo tempo é satisfatório ao abarcar, na sua 

brevidade, uma elevada gama de diferenças – prioridades, qualidade, 

talhe, tipo.59 

 

Mas é de Cícero que vem a matriz deste humanismo «naturalista» 

(formalmente considerado), ou seja, a valorização da autoria pode ser 

encontrada em potência já em De Oratore (iii, 26). O que nos diz Cicero de tão 

importante? Valorizará os pintores gregos e as diferenças entre eles. Todos, de 

Zeuxis a Apeles, são completos, mas diferentes por razões de ingenium – 

assim se pode abrir terreno para a consideração ou, pelo menos, para uma 

hipótese de estilo pessoal individualizado, uma vez que se admite a 

coexistência da diferença com a regra.60 Escreve Baxandall sobre Cícero: 

 

(…) a distinção entre matéria e arte é um caso especial da distinção 

entre matéria e forma, e possui idêntico prestígio. É aqui onde, 

invariavelmente, os humanistas tomam posição diante do tipo de prazer 

experimentado nas obras de arte: devemos desfrutar da delicadeza da 

forma e da arte ou da habilidade que esta encerra resistindo aos 

encantos da matéria.61 
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v (2). A arte quando constituída por imagens não-artísticas 

A expressão arte «antes da era da arte» que tem sido usada pertence a Hans 

Belting e ao seu extenso estudo Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor 

dem Zeitalter der Kunst/Semelhança e Presença: A História da Imagem Antes 

da Era da Arte.62 Valerá a pena trabalharmos este conceito, até porque Belting 

chega a conclusões que não o levam forçosamente a considerar Giotto o 

primeiro dos modernos, como, de certo modo, tem vindo a ser sugerido; pois se 

Giotto teria sido um moderno na invenção formal, «faltar-lhe-á» uma concepção 

moderna do estatuto da obra de arte, que Belting vê emergir no contexto da 

Reforma. Sigamos. 

     Propõe Belting uma arqueologia do pictórico ligada à imagem pré-artística. 

Estas têm um traço comum ao conjunto de imagens pré-renascentistas sem 

função estética e destinadas à mediação sagrada. A imagem pré-artística é, 

sem valores propriamente estéticos, investida de poderes sobre-humanos; é, 

nesses termos, a própria sobre-humanidade tornada tangível ou sensível. É 

ainda uma imagem indicial (no sentido de Peirce) porque é uma emanação 

física da transcendência. É uma emanação (transporta parte consigo) do 

referente. Para Belting, há uma «história da imagem» paralela à «história da 

arte», colocando o autor toda e qualquer figuração pré-artística no contexto da 

primeira. A origem desta imagem remonta à Idade Média, período ligado a uma 

produtividade onde é possível separar as imagens para serem lidas (pintura 

narrativa de temática religiosa) das imagens exclusivamente para serem vistas.  

     Dirá Belting que a mudança não se dá com Cimabue e Giotto, mas mais 

tarde. O Renascimento e a Reforma produzem uma profunda transformação: 

no Renascimento, como se sabe, o artista adquire fama e poder (aura e 

autoria), logo as suas obras deverão ser, em qualquer circunstância, poupadas 

a ímpetos iconoclastias; por outro lado, as obras anteriores que 

desempenhavam funções de mediação com o sagrado, já seriam passíveis de 

destruição (não o tendo sido, apesar de combatidas pela Reforma). Por outro 

lado, em tempos de iconoclasia, a arte (de autor) é poupada e coleccionada – 

porque é o produto de um artista num contexto epocal em que a história da arte 

e a história dos autores são sinónimos. Se a arte não pode ser destruída, mas 

a imagem sagrada, sim, tal se deve a uma contradição curiosa: proponho que 
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se considere, como explicação, que a imagem de mediação com o sagrado, 

mesmo destruída, «vive» (como uma inextinguível obra musical) para lá do 

visível material e imediato, porque quanto a ela não se considera que teve ou 

tenha intrínseca corporalidade; essa imagem de mediação «anterior à arte» 

teve, desde sempre e para sempre, uma existência transitória, ou melhor uma 

função marcada e, sobretudo, demarcada: define-se então a partir da sua 

função mediúnica; assim, ligando o homem a Deus (é essa a sua matriz e 

finalidade), ela apenas vai dar corpo, precisamente, ao que se julga estar entre 

o homem e Deus.  

     Como é um produto da crença, pode dizer-se que é indestrutível (na 

crença). A sua investida mediunidade afasta-a em primeiro lugar da arte, do 

olhar e do visível, porque para o crente esta imagem-medium está para além 

da vida material, atravessa-a para um exterior à estética. Assim, há uma força 

intrínseca à imagem pré-artística, uma força musical, diria, algo que já não é de 

natureza visível ou visual passando à condição de eco da imagem primordial. 

Como se houvesse muitas imagens mas só uma Imagem, representando esta 

última a indiscernibilidade absoluta, um eco, como afirmei, da definição da 

verdade e da multiplicidade pura. Como se a Imagem fosse a nostalgia da 

«Única Imagem» (Deus?). Esta imagem mediúnica parece ter uma vida similar 

à vida angélica. Aproximemo-la pois da definição de São Tomás de Aquino das 

criaturas angélicas: «As substâncias incorpóreas são algo intermédio entre 

Deus e as criaturas corpóreas. Mas o meio, quando comparado com um dos 

extremos, se parece com o outro extremo. (...) Esta é a razão porque se diz 

que os anjos, comparados com Deus, são corpóreos e materiais. Mas não 

porque haja neles algo próprio da natureza corpórea» (São Tomás de Aquino, 

Suma Teológica, C.50 a.1).63  

     Poder-se-ia atribuir à Imagem (entidade de origem) esta ambiguidade 

própria da mediação: ela seria sem-corpo, contudo não-corpórea nem 

incorpórea. Apenas acrescentaria que, comparada com a «Única Imagem» 

(tomemo-la como metáfora), ela é visível. Creio oportuno este paralelo para 

percebermos que a Imagem não coincide com um corpo (não o tem), e contudo 

não pertence à não-corporalidade divina, porque é o veículo que a essa 

entidade permite (ou permitiria) aceder. Podemos dizer que, pela Imagem, 

(pres)sentimos um corpo divinizado. Liga-se ao visível sem ser vista na sua 
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plenitude, porque serve sobretudo para pensar o invisível, nunca o tornando 

visível, contudo – por isso, a Imagem transforma o invisível em «invisualidade». 

Coisa intermédia, intermitência do visível e invisível, como as imagens da 

videosfera que podem ser ligadas ou desligadas. 

     Surge-nos a pergunta crucial: qual é a relação entre estas imagens (ou a 

Imagem) e a pintura? Tentarei demonstrar que há uma matriz comum, óptica, 

entre a imagem «anterior à era da arte» (ou Imagem) e a arte, matriz que é a 

primeira hipótese da invisualidade da pintura. Trata-se da consequência natural 

de uma partilha dos pressupostos da verdade, ambas são trabalhos ópticos de 

ocultação da opticalidade (o que, como vimos, é o essencial para existirem); há 

uma partilha de um medium entre estas imagens transitórias e as imagens das 

obras de arte subsequentes, as obras de arte da «era da arte». Ora, se a «era 

da arte», em Belting não nasce em Giotto, passemos à síntese da sua tese 

sobre este assunto, que implica uma emergência de novo estatuto para a obra. 

Para tal, eu recorreria a duas personalidade da história da Igreja que Belting 

muito pertinentemente cita: Savonarola e Martinho Lutero. 

     No sermão Prediche sopra Ezechiele, embora com severo sentido crítico, 

define Savonarola um dos esteios da pintura moderna, ou da arte da «era da 

arte». Neste sermão, acusa o frade dominicano os artistas pintores de não se 

relacionarem com Deus, mas apenas egotisticamente consigo próprios: «um 

pintor pinta sempre de acordo e somente com a sua ideia». Condenando deste 

modo a arte e a pintura em particular, define involuntariamente Savonarola 

aquilo que consideramos a centralidade autoral na arte moderna – a pintura 

serve e representa(-se) de acordo com o espaço criativo do seu autor e o seu 

pensamento estético.64 Hans Belting percebe esta questão, e daí considera-a 

elemento fundador da «era da arte», porque a repreensão de Savonarola é 

uma repreensão dirigida ao entendimento já dominante da arte nesse tempo. 

Relacionemos agora, naturalmente, Savonarola e Lutero. 

 

v (3). As imagens depois de Giotto: Savonarola e Lutero 

Considerando a condenação das imagens no Antigo Testamento, Lutero não 

adopta uma postura totalmente iconoclasta ou persecutória (de sanha 

destruidora). Para ele e para a Reforma,65 as imagens condenáveis são todas 

aquelas que pretendem nelas substituir Deus, serão todas as que terão a 



 602 

pretensão de o figurar e de existir cultualmente em seu lugar, portanto, as 

imagens susbstitutas da divindade. Esta condenação luterana da «arte» irá ser, 

não paradoxalmente, favorável à recuperação das imagens «anteriores à era 

da arte», pois a visualidade destas era sobretudo da ordem do texto evocativo, 

eram imagens-texto (arte-texto, pintura-texto). Entretanto, todos conhecemos 

as paredes despidas das igrejas da Reforma sinalizando a ausência da idolatria 

papista. A Reforma pretende uma relação com Deus purificada e 

dessensualizada. Ora, este é o gesto essencial para o nascimento do 

coleccionismo de arte burguês, pois a retirada da pintura da igreja remete-a 

para o salão e para a casa e propriedade privada. É deste modo que Lutero 

interpreta o Antigo Testamento, fazendo assim nascer, como sublinha Hans 

Belting, a autonomia do pictórico, uma espécie de mercado e o coleccionismo 

secundados pela equivalência entre as imagens artísticas e não artisticas. 

Belting: 

 

Discutindo a proibição das imagens no Antigo Testamento, resistiu Lutero 

aos iconoclastas dizendo, «Existem dois tipos de imagens». Deus não 

estava a falar de todo o tipo de imagens, mas penas daquelas que se 

«colocavam no lugar de Deus». Portanto, no Antigo Testamento Deus 

proibia apenas as imagens de culto. Estas deveriam continuar a ser 

proibidas, argumentava Lutero – ou melhor, retiradas das suas funções. 

O espectador deve ser livre de usar as imagens como quiser. Lutero dizia 

aos seus contemporâneos pêra se libertarem eles mesmos do alegado 

poder das imagens. 

   Com efeito, existiam «dois tipos de imagens» no tempo de Lutero. As 

paredes vazias das igrejas da Reforma eram a prova visível da ausência 

de imagens «idólatras» dos partidários do Papa. Estas paredes 

simbolizavam uma dessensualizada e purificada religião que agora 

transferia a sua fé para a palavra. Mas as paredes pejadas de arte das 

galerias de pintura das casas particulares, que não preocupavam Lutero, 

testemunhavam a presença da pintura, da qual obras-chave (de vários 

géneros e artistas) começavam a ser coleccionadas. As colecções daqui 

resultantes não eram afectadas pelo veredicto contra as imagens nos 

templos. As imagens, perdida a sua função nas igrejas, adquiriram um 

novo papel na representação artística. 
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(…) 

A arte (…) já não era mais ela própria um fenómeno religioso. No terreno 

da arte, as imagens simbolizavam o novo, as novas demandas de uma 

cultura e estética secularizada. Desapareceu um conceito unificado de 

imagem, mas esta perda foi compensada pelo termo «arte», então 

genericamente aplicado. Para a mente moderna, não se valorizava a 

imagem independentemente do seu valor «artístico». A abolição da 

imagem abriu caminho para uma redefinição estética nos termos das 

«regras da arte». (…) Uma pintura já não era mais compreendida 

segundo o seu tema, mas antes como um contributo para o 

desenvolvimento da arte.66 

 

Lutero tem em conta o livro XX do Êxodo (O Segundo Livro de Moisés)76 e será 

daqui que parte o seu entendimento das imagens, do momento que antecede 

(Êxodo, XX, 4-5) o episódio em que Moisés sobe ao Sinai para receber as 

Tábuas da Lei (Êxodo, XX, 12-17). Antes da transmissão das Tábuas, Deus diz 

a Moisés: 

 

4. Não farás para ti imagem de vulto, nem alguma semelhança do que há 

em cima no céu, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 

5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás: porque eu o Senhor teu 

Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até 

á terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem (…) (XX, 4-5). 

 

Apesar desta leitura do Êxodo, Lutero não irá advogar a destruição das 

imagens, pois irá antes dividi-las em dois tipos: as imagens que suscitam o seu 

próprio culto, imagens de idolatria exterior que serão remetidas para o 

nascimento do conceito de colecção, para o futuro coleccionismo museológico; 

e as imagens que suscitam uma idolatria interior por ocuparem um lugar no 

coração. Afirma pois Lutero que no Êxodo não se propõe a destruição das 

imagens. O que aí lemos é que não se deve adorar imagens, não propriamente 

que seja imperioso destruí-las ou não as produzir. Pode-se fazê-las, mas não 

adorá-las, porque há uma diferença entre fazer e adorar. Portanto, se o Êxodo 

apenas proíbe as imagens, quem poderá daí tomar a liberdade de as 

destruir?67 
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     Recapitulando. Visando ambos, Savonarola e Martinho Lutero, a arte e as 

imagens, cada um a seu modo e muito diferenciadamente por certo, acabam 

por estabelecer os parâmetros do que virá a ser a autonomia artística moderna, 

concretamente da pintura que deste modo se afasta da anterior imagem-texto 

medieval e bizantina. 

     Belting não equaciona aqui valores formais, representacionais, 

conteudísticos ou composicionais da pintura como elementos definidores da 

modernidade estética. Ele vai preferir, como disse, ligar a modernidade à 

desfuncionalização da obra de arte, ou seja, à sua distanciação dos modos 

primitivo-cultuais, sugerindo que o moderno nasce quando o coleccionador 

atribui um valor estético à obra em si, independentemente do seu uso. O tema 

de Belting é aqui o do estatudo do objecto artístico e a sua auto-reflexividade 

consolidada. Giorgio Vasari, por seu lado, privilegiou factores que podemos 

denominar formais e estilísticos, por isso pôde ligar a paternidade da 

modernidade pictórica a Cimabue e a Giotto, sendo Giotto o discípulo que 

ultrapassou o mestre. Mas Cimabue tem sempre neste processo uma 

dimensão fundadora e precursora, por ter sido o primeiro a superar o modo 

bizantino dando uma inédita atenção à natureza, valorizando a cor e o realismo 

da representação (veja-se a qualidade dos seus panejamentos). Cimabue e 

Giotto encaminham-nos para o tema do estilo. 

     «Estilo» é a tradução de maniera e o estudo desta em Vasari é um campo 

autónomo que gera quatro tipos de considerações: (i) há um estilo individual, 

correspondente a um autor, o que hoje designamos como autoria; (ii) há um 

estilo de um período (maniera antica, vecchia, moderna), (iii) um estilo de uma 

dada geografia (maniera tedesca, maniera greca, etc) e (iv) um estilo formal 

(maniera dura, delicata, dolce, nuova, etc). É esta argumentação que permite 

Vasari avaliar Giotto de modo diferente de Hans Belting, se bem que a 

perspectiva de Belting nunca deixa de ser consideravelmente importante (pois 

aponta para a noção da autonomia da arte). Inventando o estilo como um 

critério moderno, o eixo Cimabue-Giotto pode, de facto (relendo nós Vasari), 

surgir como o início da «era da arte». «Era da arte» que se consolida 

definitivamente, creio, com o segundo grande acontecimento da história da 

pintura moderna depois de Giotto: a perspectiva científica. 
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     Elemento central deste acontecimento é o tratado de Alberti, De Pictura, de 

1436, que se sabe ter sido o primeiro estudo teórico de perspectiva científica. 

Para melhor percebermos onde queria chegar Alberti, sintetizemos algumas 

questões técnicas e formadoras da representação rigorosa e perspectiva 

científica: ela consiste na representação do mundo em função do sujeito, 

tornado ponto de vista, cujo olhar se situa num plano horizontal, a linha do 

horizonte. Desse ponto de vista emanam os raios visuais (projectantes) que se 

encontram com o plano de projecção ou quadro, onde coisas, pessoas e 

objectos são representadas em função das suas distâncias em relação ao 

observador. O ponto onde todas as linhas convergem na representação 

chama-se ponto de fuga, situado na linha do horizonte, o que pressupõe uma 

espacialização infinita obediente ao pressuposto de que duas linhas paralelas 

se encontram no infinito. Mas convém especificar que esta definição ainda não 

constava no texto de Alberti. Este tópico é importante: ele ainda não chamava a 

este elemento o ponto de fuga, pois esta denominação implica uma aceitação 

da existência e da representação do infinito. E como faz notar Daniel Arasse, 

em Histoires des Peintures,68 Alberti era eminentemente aristotélico e não 

aceitava a existência do infinito na terra (ou na mente que a pensava), logo o 

seu termo para ponto de fuga começou por ser «ponto central»69 e, de facto, o 

que interessava Alberti era a perspectiva como commensuratio, ou seja, a 

edificação de um mundo e uma espacialidade que pudesse ser medida, 

comensurável, pelo homem.  

     Recentemente, quem se desviou desta interpretação albertiana (e que 

Arasse sintetiza) foi Panofsky, que irá falar da perspectiva como inédita forma 

simbólica através da qual o infinito deixa de pertencer a Deus (a perspectiva 

sinaliza deste modo um universo desteologizado) e passa a ser definido pelo 

homem: a perspectiva simboliza, em Panofsky, a passagem de uma teocracia 

para uma antropocracia e uma completa transformação matemática do nosso 

espaço psicofisiológico.70 Além de uma forma de pensamento (diria Hubert 

Damisch), a origem da perspectiva tem de se ligar a factos políticos, como 

explica Arasse num seu ensaio;71 nasceu a perspectiva em Florença entre 

1420 e 1450, num período que coincidiu com o poder dos Médicis na cidade, 

novo poder que substituiu o antigo dos Strozzi, não por acaso amante da 

pintura gótica (de Gentile da Fabriano); a perspectiva é a celebração do novo 
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poder republicano e sinaliza um estímulo para encomendas a artistas com uma 

visão completamente diferente dos pressupostos góticos, novos artistas como 

Fra angélico, Piero e Ucello, todos eles próximos do naturalismo de Giotto, e 

afastados do carácter luxuoso, devido a abundante emprego de ouro, da 

pintura gótica ao gosto de Strozzi.  

     A perspectiva, naturalmente, ocupa um lugar intermédio entre a arte e a 

ciência. Ora se defini a irrupção do acontecimento-verdade em pintura como a 

invenção de processos em que se procura reencontrar o medium opticalidade 

(que desaparece quando gera e se finaliza o «quadro»-instalação), deve ser 

claro o lugar da perspectiva neste plano do acontecimento, pois ela enfatiza na 

pintura os seus aspectos construtivos e processuais que nos remetem para 

uma processualidade que rememora o medium perdido e a sua construtividade.  

 

v (4). O «acontecimento Caravaggio» e o «acontecimento Velázquez» 

O que pretendo enfatizar acima de tudo é que tanto mais me lembro do 

medium da pintura quando nela enfatizo o modo de a fazer. Mas até mesmo 

aqui, no plano do «acontecimento perspectiva», este fazer desaparece, pois eu 

vejo o espaço perspéctico, reconheço-o de imediato, e não a perspectiva em 

construção na tela acabada; por isso é que tenho vindo a afirmar que na 

pintura vejo o «quadro» e nunca o medium (o veículo usado para 

chegar/acabar o «quadro»). Caravaggio e o tenebroso são o acontecimento 

seguinte que pretendo destacar, considerando-o mesmo o inventor da 

invisualidade. Porque, num mesmo quadro, consegue criar uma 

insubstanciação e uma (in)visível impossibilidade – como diz Rudolph 

Wittkower, a sua luz não é da mesma sustância que a sua obscuridade.72 Por 

exemplo, a luz de Caravaggio recorta sem qualquer gradação intermédia, e 

separa em todos os sentidos (vida, pintura, composição, narratividade) a figura 

do seu fundo. A obscuridade que ganha corpo e forma no fundo é a negação e 

a impossibilidade da existência da luz e nunca a sua ausência, ou melhor, a 

obscuridade caravaggesca é um espaço que não tem qualquer vitalidade, lá 

nada poderá existir nem tão-pouco a pintura; a obscuridade como ausência da 

luz existe sim, por exemplo, em Rembrandt, o qual prefere matizar um certo 

efeito de claro-escuro através de um desenvolvimento de uma luz que se 
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esbate até à sombra (aí gerando «camadas» de espaço), uma luz «temperada» 

como a de Ticiano (fig. 10.6.) ou Tintoretto.  

     Ainda através da sua luz, que parece não manter nenhuma relação com a 

sua obscuridade oponente, Caravaggio criará zonas onde a claridade, 

produzida por sobreexposição lumínica, diminui ou apaga a clareza dos 

detalhes, por exemplo na carnação de algumas personagens (isto é, a 

carnação é, por vezes, «alisada» pelo efeito da sobreexposição lumínica), 

nalguns panejamentos, espaços e objectos (o que mais adiante denominarei 

oposição claridade/clareza). Contudo, onde a luz caravaggesca é de grande 

eficácia (sublinhado por Giulio Mancini, em Considerazioni sulla pittura,73 ou 

Bellori, em Le vite de’ pittori, scultori, e architetti modeni)74 é numa acentuada 

marcação de relevos e reforçadas volumetrias nas formas, objectos e corpos, e 

mesmo aqui, apesar desta luz inédita ser um acontecimento (inexplicável), ela 

não deixa de ser parte da situação «anterior», pois a representação de volumes 

sempre esteve nos pressupostos da pintura, quer no sfumato de Leonardo, 

quer no luminismo da pintura lombarda pré-caravaggesca. 

     Rembrandt é outro acontecimento na história da pintura. Apesar do pintor 

holandês, quanto á luz, estar mais próximo da tradição do que do tenebrismo 

dissociativo e insubstancial de Caravaggio, reconhecer-se-á que ele inventa 

determinados processos de expansão da natureza e do alcance da luz; dois em 

destaque: o reflexo e o impasto (evidente nos últimos auto-retratos e 

inexistente em Caravaggio) – na invenção rembrandtiana do reflexo vemos que 

um corpo (ou uma parte) pode projectar luz sobre outro corpo como se fosse 

uma fonte ou espelho (mas projecta, recebe-a ou propaga-a através da carne, 

facto algo irreal); uma parte de um corpo lança luz sobre outro corpo (ou sobre 

o próprio), tornando-se o corpo emissor de luz. O impasto é uma acumulação 

de matéria pictórica em acentuados relevos que reflectem a luz que sobre eles 

incide de modo imprevisível, por vezes dando significado a certos objectos. 

     Caracterizando agora o acontecimento Velázquez, em síntese, diria que o 

pintor espanhol, por um lado, faz-nos entender que a opticalidade enquanto 

medium da pintura é isso mesmo: apenas um meio e nunca uma finalidade ou 

estado final. O meio é o que faz transitar algo para outro algo ainda mai9s 

concreto e definida. No final, chegados a esta forma concreta e definida, a 

opticalidade já é uma pintura e não a opticalidade. E nós, perante uma forma 
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definida, esperamos clareza e clareza nos detalhes. Mas Velázquez nunca nos 

dá tal clareza, perecendo sempre que nos devolve a pintura em estado de 

medium, opticalidade em construção, opticalidade recuperada. Como escreve 

Élie Faure, Velázquez, ao longo de cinquenta anos não pintou nada definido, 

inventando sempre para a pintura uma espécie de integração de uma «onda 

aérea», colocando entre nós e os objectos uma camada de «ar e 

crepúsculo».75 Nestas desfocagens (muitas vezes incidindo nos olhos dos 

retratados) como que nos revela a pré-pintura, uma nostalgia da opticalidade 

pura enquanto medium, uma opticalidade que apenas existe antes da pintura 

tomar forma; Velázquez parece pois interessado em inventar uma pintura 

anterior à pintura, pintura antes dela própria tomar ser, uma radical reinvenção 

da opticalidade. Conferindo à opticalidade uma imagem que não passa de uma 

sombra, uma sombra desfocada. 

     Olhemos, por exemplo, para o retrato do bobo Calabazas (na tela com o 

mesmo título), de 1639 (fig. 10.7.). O retratado está, em todas as zonas do seu 

corpo e traje, desfocado, muito mais do que aconselharia o sfumato, preceito 

óptico de grande importância, imprescindível como se sabe. Não é o único 

retrato de Velázquez onde isto acontece: veja-se, Don Juan de Austria, 1624 

(fig. 10.8.), ou Francisco Lezcano, 1636-38 (fig. 10.9.) (ou ainda: Menippus ou 

Esopo, etc). 

     Sucintamente, o que há aqui para dizer? Que na década de 30 do seu 

século XVII, D. Diego experimentou uma grande e ampla variedade de técnicas 

e processos pictóricos: no toque, gesto, sobreposição de camadas (muitas das 

vezes em liquefacção e transparência por via de grande quantidade de medium 

líquido, o óleo de linho por exemplo ainda hoje usado, etc.), nos empastes 

(manchas brancas que definem golas brancas «colocadas» sobre roupagens 

terrosas escuras), matéria sobre matéria em que a base nem sempre se 

encontra seca, produzindo tonalidades e gestualidade de um «expressionismo 

sujo» com toque rápido (olhemos bem para a gola de Calabazas). 

     Esta matéria fresca sobre matéria fresca (que Jonathan Brown chama de 

wet-into-wet painting) cria uma das marcas do artista: uma película turva paira 

sobre os corpos, objectos e panejamentos: paradoxalmente, o realismo deste 

mundo de seres disformes, anões e bobos é desfocado pelo processo, e o 
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nosso olhar fica aqui a balançar entre o realismo e a exibição velazquenha 

ostensiva do «processo pictórico». 

 

v (5). O «acontecimento vídeo» 

Um outro acontecimento transfigurador da história da pintura e da sua 

invisualidade, deu-se na década de 60 do século XX, e foi protagonizado por 

pintores, escultores e performers (ou artistas que hibridizavam estas várias 

disciplinas numa arte da linguagem, da enunciação, da sua construção, 

significação e legitimação): refiro-me à videoarte – da qual destacarei, no último 

capítulo, as obras dos pioneiros Bruce Nauman e Vito Acconci principalmente. 

É muito importante que se entenda que a pintura só pode receber o olhar, que 

dela é o espectador, se ela souber reinventar formas inéditas (tentativas) de 

re/presentificação da opticalidade. A pintura resolve-se num trânsito entre o 

óptico e a opticalidade: é nesse trânsito que se inventa e reinventa a pintura o 

lugar do seu medium opticalidade. Só essa inventividade pode absorver e 

aspirar o olhar para dentro do «quadro». 

 

y. Imaterialidade da opticalidade versus materialidade do «quadro» 

Demonstrada que está a invisualidade do medium da pintura como matriz da 

sua invisualidade, é agora necessário indagar que razões levam a considerar a 

opticalidade-medium coisa imaterial. Porque é que a opticalidade é de natureza 

imaterial? Apenas por ser exclusivamente retiniana? Por desaparecer quando 

gera a concreticidade da pintura? Por desaparecer no «quadro»? Por não ter 

uma existência física como tem a (sua) pintura que dela provém? Ora, é por 

tudo isso, sim, efectivamente é também por tudo isso, mas a opticalidade é 

imaterial principalmente por ser um meio que conduz a uma finalidade (o 

«quadro»), e ao mesmo tempo por ser também um meio puro (que apenas 

pode existir enquanto meio puro e não no facto realizado do «quadro»). Um 

meio puro é um meio que é ainda um meio mas um meio que não se destina à 

finalidade. Um meio puro é a medialidade. Ora, a opticalidade é um meio sem 

fim, pois só existe antes da sua finalidade. 

     Acompanhemos a seguinte argumentação e as definições de Giorgio 

Agamben em torno de três conceitos: o fazer, o agir e o gesto, considerando 

Varrão (De Lingua Latina) e o Aristóteles da Ética a Nicómaco. Efectivamente, 
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lemos na Ética a Nicómaco (de que Agamben se socorre) que o fazer (praxis) 

difere do agir (poiesis) (II, 1140b5-10). O fazer pressupõe-se um meio que 

conduz à realização de um fim. Diferentemente, o agir é uma finalidade em si 

mesmo (um fim sem meio, portanto), uma vez que, como diz Aristóteles, «agir 

bem é um objectivo final». Partindo daqui, proporá Agamben um terceiro tipo 

de acção, ou, concretamente, uma terceira forma de relação meio-fim: trata-se 

do gesto, o qual, e num repetido statement, «rompe a falsa alternativa entre 

fins e meios que paralisa a moral, apresentando [o gesto] os meios que se 

deduzem como tal do reino dos meios sem por isso se transformarem [ou 

dependerem] dos fins». O gesto é, portanto, o paradigma de um meio sem 

fim,76 um meio visível enquanto tal, desencadeador que começa e acaba em si 

mesmo. Seguidamente, sustentar-se-á que a sua medialidade pura terá de se 

encontrar com a opticalidade pura, medium da pintura.  

     Ora, um meio que é a própria medialidade (e Agamben costuma fornecer o 

exemplo da dança na sua dimensão estética) não pode possuir a materialidade 

de um meio que se destina a um fim. Donde, a opticalidade enquanto o 

medium que aqui estudamos tem de se definir como hibridamente imaterial, 

porque ela é fazer, ou melhor, conota o fazer (e é preferível esta formulação), e 

é gesto e medialidade. Não é, portanto, exactamente, fazer, porque não é 

visível, enquanto o fazer o é sempre. A opticalidade conota pois o fazer que, 

por sua vez, é constituído por gestos (conceito amplo que não se confina à 

gestualidade de um Franz Hals ou de um de Kooning).  

     Duas realidades então para delas partirmos: a opticalidade conota o fazer, 

transformando-o num processo; processo construtivo que é distinto da 

construção de um edifício. A opticalidade da pintura conota a opacidade dos 

materiais actuantes da pintura como coisa óptica e transparente ou 

representacional, o que não acontece com o trabalho num edifício. Ora, se a 

pintura é um processo ela só pode ser o processo de uma transformação. Ao 

surgirem representativos e transparentes (o quadro-janela permite «ver através 

dele e para além dele»), os materiais actuantes (que são matéria física e opaca 

em absoluto) protagonizam, depois da sua conotação óptica, um processo que 

responde pela transformação do invisível em visível. Porque, obviamente, a 

pintura não mostra ao espectador os dados da minha imaginação ou da minha 

(e nossa) fé; a pintura limita-se a exibir o processo através do qual isso é assim 
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assinalado. A pintura é «feita» e a opticalidade, seu medium, conota esse fazer 

com a representação. Se esta for admitida como finalidade, mudaríamos para a 

seguinte argumentação: a pintura e a sua medialidade pura são um meio (a 

opticalidade, de facto, gera um «quadro»), e também um fim (a opticalidade é 

um fim em si mesma, desde logo, e ela só existe quando não existe «quadro», 

mas para que exista «quadro»). Ou seja, ela existe sem «quadro» para se 

confirmar no «quadro». 

     Deste modo, admite-se uma pequena confusão entre pintura e opticalidade: 

a primeira exibe um processo, a segunda conota um processo – concluindo, há 

qualquer coisa que ambas tornam possível. Mas a pintura não é um medium, 

pois ao existir, enquanto pintura, ela precisa de um medium que lhe permita 

existir. A pintura define-se pelo seu medium operando como opera. A 

opticalidade pura não pode ser representada de forma nenhuma – a ilusão de 

que o monocromo a poderia representar não passa disso mesmo, uma curiosa 

ilusão: pois o monocromo aparece-nos sempre como pintura porque a 

opticalidade lho permitiu. Mas não sendo a representação da opticalidade, o 

monocromo é, indiscutivelmente, óptico. E por isso é que o óptico é suscitado 

pela opticalidade. A pintura é um fenómeno óptico e uma arte óptica, e não 

forçosamente visual. Enquanto fenómeno, ela torna visível e óptico o processo 

através do qual o invisível se faz visível. Enquanto arte, ela necessita de 

ocultar: ocultar a opticalidade para que nasça o «quadro». A pintura exibe um 

simulacro de opticalidade na exposição enfatizada do seu processo, mas 

mesmo essa processualidade tem de ser ocultada, pois o «quadro» está em 

primeiro lugar (e último, claro). A pintura exibe um processo, mas ela não é um 

processo, não é «o» processo, não é processo. Ela é aquilo que vem da 

imaterialidade da opticalidade até ao «quadro». No «quadro» esse trajecto está 

claramente ocultado – a opticalidade não se mostra, porque guia ao «quadro» 

sem estar nele presente.  

     Arte da ocultação, nem visível nem invisível, arte invisual; é este o termo 

que define o tipo de ocultação que a pintura protagoniza e que une Parrásio (no 

episódio relatado por Plínio, o Velho) a Velázquez, quando este faz surgir sobre 

a zona dos olhos dos seus retratados uma desfocagem mais e menos intensa, 

um perturbador efeito blur; veja-se Calabazas: a névoa sobre os seus olhos 

tem um efeito duplo: por um lado, impede-nos de aceder ao olhar do retratado 
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e, movimento de ricochete, impede-o de ver-nos observadores. Assim, a figura 

que não vê, também não pode ser vista. Esta dupla incapacidade marca 

indelevelmente os retratos de Velázquez, e a sua mensagem pode bem ser 

esta: retratar a impossibilidade de ver, de ver na pintura, de ver a pintura, e de 

esta dar a ver. A pintura é aqui afirmada como uma para-cegueira, um véu 

sobre o visível, uma inutilização parcial da nossa preciosa visão. Neste sentido 

também Velázquez nos revela uma pintura antes da pintura (não no sentido em 

que Hans Belting nos fala da «arte antes da era da arte», obviamente). Em 

cada quadro «desfocado», Velázquez mostra-nos não o fazer como labor, mas 

o fazer em si, suspenso, sem antes nem depois. Como se a opticalidade fosse 

uma névoa indefinida que nos conduz até à ocularidade. De outro modo, diria 

que Velázquez mostra a pintura como gesto (que é uma potenciação) e não 

como gestualidade (que é um acto). Mas antes de aprofundarmos as situações 

exemplares – Caravaggio, Rembrandt, Velázquez e a videoarte --, 

retrospectivemos oito hipóteses de definição da pintura:  

      

z (parte primeira). A pintura: oito definições 

 

1. A pintura é um statement e um discurso da retina.  

Esta primeira definição serve para definir o tipo de negação que em face 

desta possibilidade de ligação statement-retina o conceptualismo pretendeu 

exercer (de Kosuth e Wiener a Eugénio Dittborn e Monica Bonvicini). O que 

aqui interessa sublinhar é um movimento em dois sentidos: a pintura ao 

definir-se como statement da retina (não forçosamente retiniano), permite 

que tal ligação possa remeter para a sua negação explorada pela arte 

conceptual, ou seja, a pintura pode alimentar a pretensão de separar o 

statement da retina, tentando sobrelevar a importância discursiva e 

linguística do primeiro, desvalorizando a segunda. Mas curiosamente o 

problema do conceptualismo advém daqui – ao procurar separar o 

statement da retina, o conceptualismo, voluntária e involuntariamente, 

admite a ligação entre um e outra e reconhece a retina como importante 

fonte de statements discursivos. 
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2. Mais do que revelar como é que o visível é recebido pelo olhar e corpo (ver 

Bergson e Merleau-Ponty), a pintura é a exposição de um processo que dá 

visibilidade ao invisível. Veremos, no capítulo seguinte, como é que esta 

definição de pintura é decisiva para a compreensão de Velázquez. 

 

3. A pintura é o óptico que oculta a opticalidade. Por exemplo, um monocromo 

(Klein, Reinhardt, Ryman) é uma entidade óptica que oculta a transparência 

imaterial da opticalidade. O monocromo é então o «quadro», a opticalidade 

foi o trajecto até essa consecução, bi ou tridimensional. 

 

4. A pintura transforma a opticalidade num «quadro». A opticalidade jaz 

submersa no movimento que conduziu ao «quadro». A opticalidade não se 

pode revelar a si mesma em si mesma, ela revela-se no «quadro», porque é 

ela que revela o «quadro», logo não está nele presente, porque foi o seu 

veículo. Se nalgum lado a opticalidade está presente é na retina. 

 

5. A pintura junta no «quadro» a opticalidade pura e a luz, ou seja, é a soma da 

luz e da opticalidade. Como se tratam de duas entidades essencial e 

intrinsecamente invisíveis (a opticalidade, porque se dissolve no «quadro», 

a luz, porque raros são os seus focos que podemos olhar de frente, como 

as águias dos mitos, e ainda ambígua é a sua presença/ausência nas obras 

de Caravaggio, Rembrandt ou Velázquez), seríamos tentados a concluir 

pela invisibilidade da pintura. Mas a pintura que temos diante dos nossos 

olhos, porque a temos diante de nós, não pode nunca ser invisível. Mas 

também não é visível, nunca sabemos entre o que vemos o que ficou por 

ver e coberto como um cemitério de «escolhas plásticas». Cabe então à 

pintura, ao pintor, imaginar formas de ver a luz e de re(haver) a 

opticalidade. Daí a importância da encenação de Heiner Müller para o 

Tristão com os seus planos de luz transparentes que se interpenetram uns 

nos outros e entre eles e os actores-cantores, daí ainda a importância das 

emendas que Velázquez realiza nas suas pinturas nas quais os objectos ou 

elementos emendados ficam à mercê e a descoberto para que todos 

possamos ver a pintura como processo ilusionístico onde aquilo que em 
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muito é invisível (apagado) aqui fica mais do que visível. Estranhamente 

visível. 

 

6. A partir de Sartre foi definido que o espectador da pintura não era o sujeito 

A, B, ou C, mas o olhar (sem lugar e indiferenciado). Surge assim a pintura 

como um ser-para-outrem à mercê do outro. Foi aí afirmado que uma 

pintura não se destina a um sujeito ou a uma época, porque se destina ao 

mundo. Ora, é precisamente no mundo que reside o olhar, que não é 

«olho» nem «visão». O espectador de uma pintura não sou «Eu», mas sim 

«Outrem», que não é ninguém em particular. Como nós, seres-para-outrem, 

também o lugar da pintura é o mundo, quer consideremos o tempo anterior 

ou posterior à reprodutibilidade técnica. No mundo, ela é livre e 

transcendente. Mas, como em relação ao ser, a sua transcendência é 

transcendida quando é olhada. A ficção, de Diderot a Michael Fried, da 

ausência do espectador é, simultaneamente uma ficção, assim o escrevi, e 

uma realidade, porque quanto ao olhar que incide numa pintura não 

saberemos nem de onde nem quando vem nem para onde vai. O olhar 

pode, por exemplo, incidir e compreendê-la apenas dois ou três séculos 

depois de realizada (não nos esqueçamos que Caravaggio foi recuperado 

para a história da arte por Roberto Longhi em 1951, na mostra Caravaggio 

e i caravaggeschi).77  

          Ora, como o acontecimento em Badiou é impredizível na sua 

emergência, ineditismo cognoscível sem desfecho, também uma pintura 

não sabe quando sobre ela incide o olhar (proveniente do mundo) ou o seu 

conhecimento/compreensão se efectiva. Nem saberá quem olha, nem 

porque olha. Vejamos o acontecimento «perspectiva» atrás analisado e 

justificado enquanto acontecimento e transfiguração (o que impõe uma 

verdade e determinadas consequências sérias no corpus da pintura). 

Pensemo-lo segundo esta sequência: Filippo Brunelleschi – Leon Battista 

Alberti – Masaccio – Paolo Ucello – Piero della Francesca – Andrea 

Mantegna – Leonardo da Vinci. Esta sequência não pode, de maneira 

nenhuma, ser lida como previsível ou regular, como não foi previsível o 

relativo desinteresse pela perspectiva evidenciado depois por Caravaggio e, 

mais tarde por Velázquez, como não seria previsível nesta sequência inicial 
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o aparecimento de Turner que a destruiria, destruindo o tradicional lugar e 

distância do sujeito-ponto de vista em relação ao quadro (sujeito que nele é 

imerso perante o desaparecimento do ponto de fuga), destruição 

consumada noutra sequência ou subsequência Impressionismo – Cézanne 

– Matisse. Portanto, não é previsível a sequência (Brunelleschi – Matisse é 

uma sucessão inexplicável e, diria Badiou noutro contexto, inacessível ao 

conhecimento), do mesmo modo que não é previsível o tipo de adesão dos 

sujeitos ao acontecimento-verdade (seja Ucello ou Leonardo), nem é 

previsível a quantidade de sujeitos aderentes ao acontecimento na base do 

seu desfecho. Nestes termos forçar uma antecipação do resultado tentando 

refrear a revolução evenemental é aquilo que Badiou, com Sylvain Lazarus, 

chama de «dialéctica do resultado»,78 que consiste em impor um futuro 

empírico à singularidade do que deve livremente desenrolar-se (para 

Badiou e Lazarus, esta imposição de um «futuro desfecho» é usual nas 

revoluções políticas, quando se trava uma revolução através de métodos e 

ideias contra-revolucionárias).  

          Aqui diremos que a sequência Brunelleschi – Alberti – Matisse decorreu 

de acordo com a sua imprevisibilidade e ineditismo. O mesmo se terá de 

dizer, quanto às fundações do teatro trágico, da sequência Ésquilo – 

Sófocles, ou, no caso do claro-escuro tenebroso, da sequência Caravaggio 

– Artemisia Gentileschi – Rembrandt. Ainda se deverá referir a sequência 

revolucionária Robespierre – Marx – Lenine – Mao (que poderíamos iniciar 

em Spartacus), ou a sequência fundadora da nova escrita musical do século 

XX: Schoenberg – Alban Berg – Webern – Luigi Nono, etc. O que sabemos 

de um acontecimento é que ele é indecidível, indiscernível, inominável e 

imprevisível, e sabemos, noutro campo, que o olhar, enquanto espectador 

da pintura, provém do mundo e não do sujeito. 

 

7. O monocromo em Malevich deverá ser visto, acima de tudo, como 

positividade óptica, um corpo que igualmente resulta da opticalidade que 

gera aquilo que se torna óptico. Assim tem sido dilucidado nesta 

investigação o tema do monocromo. No entanto, Bernard Marcadé, no seu 

ensaio «Formalisme et negativité: notes sur le noir en marge d’une célebre 

image de la Préface à la Phénoménologie de l’Esprit», cita Adorno, o qual 
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aponta o monocromo, o negro em particular, como o mais claro sinal da 

radicalidade artística contemporânea, uma arte sem cedências a nenhuma 

forma de prazer pueril.  

 

«Actualmente – escreve Adorno – a arte radical significa uma arte 

sombria, negra como a cor fundamental. São muitas as produções 

contemporâneas que não têm em conta esse facto e assumem um 

prazer pueril nas cores. O ideal do negro norteia, quanto ao conteúdo, 

uma das profundas tendências da abstracção».79 

 

A tese é pertinente mas, nas várias referências que faço ao monocromo, 

não me refiro exclusivamente ao de cor negra, por isso mantenho a sua 

positividade óptica. Tomo pois o monocromo como uma tentativa, de 

impossível sucesso, de figurar o que nunca é figurável na pintura: o seu 

medium. Não se pode pois confundir este medium com a essencialidade e a 

redução pictórica que o monocromo procura, porque é o medium que 

contém o monocromo, que o produz, como produz uma obra colorista. De 

certo modo, o reino do medium é o deserto. Em si mesmo não é nada, na 

pintura é o «quadro». Escreve Georges Didi-Huberman: 

 

«Guardai cuidadosamente as vossas almas. Vós não vistes nenhuma 

figura no dia em que o Senhor vos falou [Deuteronómio, IV, 15]. A Bíblia 

preveniu então o mundo inteiro, incluindo cristãos: a evidência do 

Ausente dá-se através da dissemelhança. Quando os teólogos medievais 

comentaram o salmo «O homem caminha pela imagem» (in imagine 

pertransit homo) era para construir geralmente o tema da regio 

dissimilitudinis, a «região da dissemelhança» onde o homem caminhava 

procurava o seu deus como num deserto.80 

            

Note-se que a opticalidade não é Deus, mas, por vezes, como tal é buscada 

e o monocromo fará certamente parte dessa demanda (e em Malevich ou 

Mondrian, por certo, fazia). Expliquemo-nos deste modo. Sem referência 

corporal, a procura de reactivação da opticalidade tem de ser uma busca 

num deserto indiscernível, obsessionada quer pela imaterialidade de Deus, 

quer pela da mesma opticalidade. O monocromo é a realização de uma 
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ideia, é, na sua qualidade de materialização, um «objecto» pictórico não 

referencial. Intenta aproximar-se da pura opticalidade, mas nunca se lhe 

equivale. 

 

8. Por fim, regressemos a Giorgio Agamben e à sua classificação tripartida das 

relações entre meios e fins; lembremo-nos de que já aqui foi relacionada a 

opticalidade com o gesto. 

 

● O fazer – é claramente e apenas um meio destinado à concretização de uma 

finalidade: um meio para um objectivo, uma relação de concordância. Podemos 

dizer que pelo fazer a finalidade diverge e ignora o conteúdo do meio. Exemplo 

de Agamben: a marcha, por servir a deslocação de um corpo de A a B. Ora, 

apesar da pintura se «limitar» à evidência do seu «processo», e de a 

opticalidade conduzir da imaterialidade à materialidade do «quadro», ela aí é 

fazer, mas dificilmente se pode esgotar no fazer. Ao considerarmos então a 

pintura como um fazer, mais não se está a propor do que uma ligação entre o 

«fazer» (meio) e o «processo» que a pintura exibe (como digo, não o invisível, 

ou o «nada» em branco da tela tornado visível, mas o processo através do qual 

um se pode tornar outro). Ora, precisamente porque o processo não transforma 

o invisível em visível é que ele pode ser contemplado em suspenso como 

«processo» e não meio. 

● O agir – seguindo de novo Aristóteles retomado por Agamben, o agir 

diferencia-se do fazer, uma vez que este tem um conteúdo de finalidade 

diferente do conteúdo de meio; tal nunca pode acontecer com o agir, na 

medida em que este é, já em si, um fim, uma finalidade sem meio, pois, 

repetindo, «agir bem é um objectivo final». No agir o fim coincide com o 

princípio ou, recriando aqui um termo da crítica greenberguiana, o agir é auto-

reflexivo, é completo em si mesmo e não se constitui como nenhum veículo 

que leve algo de A a B. O agir é, de certo modo, uma resposta auto-suficiente a 

um impulso. Ele está mais próximo, enquanto impulso obedecido, da 

gestualidade em pintura do que do gesto, entidade através da qual Agamben 

(e, de outro modo, Badiou) classifica a dança. Então, se antes aproximámos, 

em pintura, o «fazer» do «processo», tentaríamos seguidamente ligar o «agir» 

à «gestualidade» (e não ao gesto), «gestualidade» que é um acto, enquanto o 



 618 

gesto é, sobretudo, potenciação, suspensão e retenção (como a dança para 

Badiou), ou exibição de si no seu meio que a mais nada conduz (por isso se 

dirá que o gesto é medialidade pura). Proporia a seguinte terminologia: à 

gestualidade (agir) chamaria gesto gestual e ao gesto (medialidade pura) 

chamaria gesto retentivo ou retenso (pois ele possui uma tensão muito própria 

que lhe advém da sua desobediência ao impulso – nessa desobediência-

contenção reside a maior tensão e força). Mas, neste plano do agir, pensemos 

na profusão de formas, funções ou finalidades das gestualidades pictóricas, 

tendo sempre em linha de conta a grande variedade de resultantes desse 

impulso (subjectivo, individual ou singular, umas vezes racionalizado, outras 

não, porque pretensamente automatistas).  

     A gestualidade, como forma de agir, fita o «quadro» e o gesto enquanto 

coisa produzida e relatada ao instante impulsivo torna a pintura um campo de 

concatenação de gestos. Quando a gestualidade se efectiva numa pintura, ela 

somada a outros momentos similares (outros gestualismos) aponta para a 

gestação do quadro, mas cada gesto pode em si ser contemplado como tal e 

como tal materializado. O gesto gestual é não um meio sem fim mas uma 

finalidade sem meio, porquanto «gestualizar» bem já é uma finalidade 

cumprida na pintura, ou seja, há no gesto, como finalidade sem meio ou 

finalidade-meio, uma auto-reflexividade pictórica que Roy Lichtenstein muito 

bem recriou numa série de esculturas dos anos 80, onde mostra como 

esculturas, tridimensionalmente portanto, no espaço, um gesto ou uma 

pincelada como se ampliada e arrancada da tela (fig. 10.10.). Nalgumas destas 

esculturas há, por vezes, só representações de gestos, outras de rostos 

(retratos, cabeças, frutos, etc); são quase sempre gestos pictóricos tornados 

esculturas, revisitando inteligentemente o Expressionismo Abstracto.  

     Chegando assim a esta reificação da gestualidade, tentemos, aberta a 

hipótese lichtensteiniana de tornar o gesto num objecto, estabelecer uma 

cartografia breve das possibilidades mais marcantes do gesto na pintura da 

segunda metade do século XX: 
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Esboço e síntese para uma cartografia das gestualidades após os      

anos 40 
 

 
Gestualidade como produção de mancha, 

“pastosidade”, matéria, textura 
 

 
Jean Fautrier, WOLS 

 
Gestualidade como espectáculo, 

reificação, objectualização 
 

 
Georges Mathieu (fig. 10.11.), Yves Klein 

 
Gestualidade como construção e 

integração matérica 
 

 

 
Hans Hofmann 

 
Gestualidade secundando uma caligrafia 

inédita 
 

 
Henri Michaux 

 
 

Gestualidade ou brutalismo e negação da 
forma 

 
 
 

 
 

Jean Dubuffet, Karel Appel, Pierre 
Alechinsky, Asger Jörn, Corneille  

 
 
Gestualidade/estruturação, par definidor 

do conteúdo 
Gestualidade/expressão, par definidor do 

conteúdo 
 

 
 
de Kooning, Emílio Vedova, Per Kirkeby 

 
Gestualidade como expressividade e 

afirmação matérica 
 

 
Georg Baselitz 

 
Gestualidade como ruína, a relação 

forma-informe 
 

 
Cy Twombly (fig. 10.12.) 

 
Gestualidade como sacralização do gesto 
 

 
Arnulf Rainer e o Accionismo Vienense 

 
 
Gestualidade como pseudo-estrutura ou 
estruturação repetida (sem produção de 

rede/grelha) 

 
Brice Marden (após experiências 

monocromáticas) 
(continua) 
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(continuação) 

Gestualidade e decorativismos 
 

Gestualidade e decorativismos 

 
Transvanguardismo italiano, Enzo  

 
Cucchi, Sandro Chia, Francesco 

Clemente, Paladino, Gérard Garouste 
(anos 80), Gary Hume (recentemente) 

 
 

Gestualidade como resdíduo de 
performances corporais 

 
 

 
Yves Klein, Janine Antoni 

 
Gestualidade tornada objecto (escultura) 
 

 
Roy Lichtenstein, Frank Stella 

 
Gestualidade minimalizada (ou em 

“desaparecimento”, “auto-apagamento”) 
 

 
Luc Tuymans 

 
Gestualidade indefinida 

 

 
Franz West 

 
Gestualidade (ou construção manual) 

enquanto suporte de arquitecturas 
narrativas, matéricas, orgânicas ou 

instalativas 
 

 
 

Thomas Hirschhorn (fig. 10.13.) 

 

Esquema 10.1. 

 

É de sublinhar que em (quase) todos estes casos a gestualidade perece 

autonomizar-se e constituir-se como género pictórico, de acordo com o que 

entendemos tradicionalmente como género: natureza-morta, retrato, auto-

retrato, paisagem, pintura de história, pintura mitológica, alegoria. Está aqui a 

gestualidade colocada do lado do agir, mas ela é também um fazer, quando 

encararmos a gestualidade como parte do processo pictórico. Contudo, 

sublinhe-se que fazer, processo, gestualidade (acção, agir), apenas podem ser 

considerados momentos operativos de uma pintura, porque o medium lhes 

assegura uma presença física contextualizada e lida como pintura; ou seja, a 

opticalidade conota com a pintura estes experimentos, no que constitui uma 

resultante de opções e possibilidades conceptuais, nominais e, obviamente, 

fisiológicas, perceptivas e estéticas. 
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● Por fim, o gesto – diga-se desde já que o gesto, neste caso o gesto retentivo 

e retenso, é seguramente a condição sine qua non da pintura. Vejamos então 

quais os factores distintivos entre estas ligações aqui propostas: fazer-

processo, agir-gestualidade e entre ambos e o gesto. Em primeiro lugar, 

parece-me ser possível colocar os paralelismos fazer-processo e agir-

gestualidade de um lado e o gesto do outro. Em traços muito gerais, considero 

existir no processo e na gestualidade uma propensão ou uma natureza de 

concretização, enquanto no gesto haverá um termo de contenção, retenção ou 

re/tensividade (uma tensão contida ou vencida, isto é, que não comanda o 

corpo e à qual o corpo não obedece de imediato, um sinal de concretização 

que nada concretiza, pois o gesto pictórico, não nos esqueçamos, pertence a 

um tempo anterior, indefinidamente anterior, ao processo). Remetendo para o 

capítulo sobre a dança no Pequeno Manual de Inestética,81 seguindo aí a 

convocação que Badiou faz da dança em Nietzsche, direi que o gesto pictórico 

(ainda o toque, o deslizamento da mão e a marcação) tem de estar do lado da 

dança, do pássaro, do voo, da criança que desobedece aos impulsos mais 

utilitários, da fonte e do ar, contra a situação (Badiou), a limitação, o peso, a 

gravidade, a terra, a relação causa/efeito, o condicionamento ginástico, a 

obediência, as «boas pernas» e a «marcha militar». Há pois uma oposição 

entre o gesto como medialidade pura (Agamben), o gesto pictórico como o 

entendo e a dança enquanto retenção (Badiou), de um lado, e, num plano 

oposto, os já descritos fazer, agir, processo e gestualidade (que cartografei). 

Estes últimos quatro planos concebem-se direccionados para a finalização, 

quer quando o fazer conduz uma entidade A, através da acção de um medium, 

até um ponto B, quer quando o agir, aproximado à gestualidade, aponta para 

uma finalidade que se conclui no seu próprio «existir» (ou seja, A = B). 

     O gesto, por seu lado, exibe-se como medium enquanto medium, não 

conduz uma entidade A a nada (através de uma mediatização), nem admite em 

si uma finalidade que não a da sua própria «retenção». Usando uma 

formulação kantiana, e retomando Agamben, diria que o gesto, medialidade 

pura, é também uma «finalidade sem fim» (nele não há A nem B). Literalmente, 

o gesto é um meio sem fim. Sem fim (último) e sem finalidade (objectiva), 

comunica-se «aos homens» como a própria medialidade.82 Enquanto tal, a 

gestualidade materializa-se na pintura (ou, se quisermos alargar ao vídeo, há 
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uma idêntica materialização quando se evidencia um trabalho, por exemplo, 

frame a frame para apenas aí ser lido) de acordo com os exemplos atrás 

cartografados (esquema 10.1.). E aqui deve então sublinhar-se que o gesto, 

enquanto medialidade pura e retenção perante uma finalidade expectável, 

nunca pode ser materializado. Tal como na dimensão estética da dança, onde 

um determinado movimento já contém em si mesmo a sua finalidade e inclui «o 

carácter medial de cada movimento corporal».83 No movimento corporal da 

dança enquanto gesto, evidencia-se uma retenção sem concretização, mas 

não deixa de haver aí o que eu posso chamar uma potenciação da 

concretização. O que quer dizer que o gesto não concretiza uma finalidade, 

retém-se, mas tem a concretização como «alvo», potencia-a de forma 

imperceptível, invisual, mas presente, efectiva e consequente. Há 

evidentemente uma afinidade possível entre gesto e opticalidade.  

 

z (conclusão). A inevitabilidade da pintura 

Concluamos deste modo. O fazer e o processo, ao se realizarem, conduzem ao 

óptico, tornam óptica a obra pictórica. Mas há uma diferença absoluta entre o 

óptico e a opticalidade. A opticalidade, enquanto medium da pintura, não 

consiste num processo, ela conduz antes à amostragem desse processo, como 

disse, à exibição do processo através do qual o invisível se torna visível. Se o 

gesto é, depois de Agamben e Badiou, retenção e contenção, a opticalidade é 

autocontenção; ela não é visível, ela é o «quadro», mas é nele invisível. Então 

o «quadro» é o sinal da opticalidade, e esta sinaliza-se no «quadro», pois o 

medium opticalidade apenas existe para o «quadro» existir. 

     A opticalidade é o «quadro» e este a opticalidade. Logo a opticalidade não 

tem o «quadro» como finalidade, objectivo, concretização. Ela tem antes o 

«quadro» como inevitabilidade. Logo, a afinidade entre gesto e opticalidade 

parece-me evidente. Se o gesto, no contexto artístico da dança, é nada mais 

nada menos do que a exibição do carácter medial puro do movimento corporal, 

a opticalidade em pintura é um processo sem finalidade, porque não conduz ao 

«quadro», ela é já «quadro» potencialmente, ou melhor, inevitavelmente. 

Assim, como a opticalidade está no «quadro», não diremos que ela a ele 

conduz. No citado capítulo 6 de Petit Manuel d’Inesthétique, Alain Badiou 

mostra-nos como é que o gesto dançado, a dança medialidade, não implica um 
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deslocamento nem a ilustração de um impulso. Por isso a pintura não é um 

processo de transformação, mas a exibição desse processo; por exemplo: a 

perspectiva não transforma o invisível em visível, nem o mundo no quadro, a 

perspectiva é um processo mostrado enquanto processo e como tal passível de 

ser traduzido e estudado autonomamente (na ciência matemática). Ora, isto é o 

ser do «gesto» que não passa pela pretensão de «tornar visível». Aliás, como 

escreve Badiou, também na dança não tem de haver «deslocamento» do que 

quer que seja: 

 

O movimento não é um deslocamento, ou uma transformação, ele é um 

traçado que atravessa e suporta a unicidade eterna duma afirmação. Se 

bem que a dança designe a capacidade de impulsão corporal, não 

principalmente a ser projectada no espaço fora de si, mas sim a ser 

considerada numa atracção afirmativa que a retém. É talvez o que há de 

mais importante: a dança é o que, para lá da expressão dos movimentos 

ou da prontidão nos seus desenhos exteriores, certifica a força da sua 

retenção. 

(…) 

   A dança não é, de todo, o impulso corporal libertado, a energia 

selvagem do corpo. É, pelo contrário, a demonstração corporal da 

desobediência a um impulso. A dança mostra como o impulso pode ser 

tornado inefectivo no movimento, de tal modo que não se trate duma 

obediência, mas duma retenção. A dança é o pensamento como 

subtileza.84 

 

Da mesma forma que o gesto da dança resiste a ser ilustração de um impulso, 

o gesto pictórico resiste a tornar tudo da ordem do visível. Porque a pintura é 

antes a opticalidade pura ocultada por um processo composto de múltiplas 

invenções libertas do visível: foi deste modo que Giotto foi o primeiro realista 

liberto da obediência à arquitectura e ao cânone bizantino, foi deste modo que 

surgiu a perspectiva, foi deste modo que o século XVI e XVII inventou o claro-

escuro teatral e/ou tenebrista (na sequência Caravaggio – Artemisia – 

Rembrandt) e o século XX inventou, no final, a videoarte como modalidade das 

artes plásticas. 
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     Como invenção pura (portanto, não visual), a pintura exibe o seu processo e 

não a «pintura». Como o gesto dançado, a pintura resiste a tornar-se 

totalmente aberta e visível. Ora, falando em opticalidade, onde é que ela pode 

existir? No equilíbrio instável entre o olhar e o início do movimento da mão – é 

aí que a opticalidade ainda existe e é nesse momento que ela ao mesmo 

tempo é pressentida e faz pressentir o «quadro», por isso desde esse ponto 

ela, a opticalidade, conota tudo o que se lhe seguirá. Olhando para a figura do 

próprio Velázquez em Las Meninas, escreve Foucault: 

 

O pintor, ligeiramente afastado do quadro, contempla o modelo; talvez se 

trate de dar um último toque, mas também é possível que ainda não 

tenha aplicado a primeira pincelada. O braço com que segura o pincel 

está voltado para a esquerda, na direcção da paleta, e detém-se, um 

instante, entre ela e as cores. A mão hábil está suspensa do olhar; e o 

olhar, por sua vez, repousa no gesto imobilizado.85 

 

O gesto é pois esse «gesto imobilizado», o ponto da opticalidade. E é apenas 

nesse instante que ela pode ser pressentida. Mas não devemos julgar que este 

gesto ou «gesto imobilizado» são o instante de arranque da pintura. Gesto e 

«gesto imobilizado» (ou, mais simplesmente, negociação olhar/mão) são 

omnipresentes em qualquer momento de qualquer pintura. Essa omnipresença 

da opticalidade não é nunca vista, nem pelo pintor nem pelo espectador, ela é, 

quando muito, pressentida. Precisamente porque a pintura não é uma 

actividade mecânica enquadrada em pressupostos como a relação 

causa/efeito: a pintura não pode ser tomada como o efeito de uma causa, aliás 

ela é cega quanto à sua realização e finalização.. 

     Ao ter comentado alguns retratos «enevoados» de Velázquez foi isso 

mesmo que pretendi sublinhar: a pintura não se deixa ver. Isto mesmo nos 

permite concluir a enigmática «névoa» que Velázquez aí definitivamente 

coloca. Deste modo, resumindo, Velázquez é um dos autores que mais 

contribuiu para demonstrar este princípio de que a pintura não torna visível o 

invisível, mas «apenas» revela um processo através do qual este último intenta 

mostrar-se. Aliás, em Velázquez, a visibilidade do processo é uma evidência, 

pois esta evidência reside na facilidade experimentada na sua descrição.  


