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RESUMO 

 

Através desta tese propus-me refletir e tentar compreender e analisar a minha obra 
artística, nas suas componentes temáticas e formais, utilizando o conhecimento 
proporcionado pelas disciplinas componentes dos Estudos de arte, sobretudo a História 
da arte, a Estética e a Psicologia da forma. Sendo a natureza, a temática predominante 
das minhas obras plásticas, considerei apropriado estruturar esta tese em torno desta 
temática. Para tal, procurei definir o conceito de paisagem e procurei apresentar a obra 
de autores pertencentes à História da arte e à arte contemporânea, que simultaneamente, 
utilizaram esta temática e me ajudaram a construir e definir a minha pintura. Procurei, 
também, analisar a minha linguagem plástica, nas suas diferentes componentes, cor, 
forma, espaço, pincelada, composição. 

Palavras-chave: Natureza; Linguagem plástica; Paisagem. 
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ABSTRACT 

 

Through this thesis I propose to reflect upon and try to understand and analyze my 
artistic work in its formal and thematic components, using the knowledge provided by 
the art studies disciplines, especially Art History, Aesthetics and Form Psychology. 
Being Nature the predominant theme of my fine art works, I considered appropriate to 
structure my thesis around this theme. To this end, I tried to define the concept of 
landscape and to present the work of authors belonging to art history and contemporary 
art which used this theme in their art and who helped me build and define my painting. 
Additionally, I aimed to analyze my plastic language in its different components: color, 
shape, space, stroke and composition. 

Keywords: Nature; Plastic language; Landscape 
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INTRODUÇÃO  

 

O título escolhido para esta pesquisa foi «Imaginários da paisagem» privilegiando 

uma reflexão sobre a minha obra artística, subordinada ao tema da paisagem. Este foi 

um tema que sempre me acompanhou desde que acabei a formação como aluno da 

E.S.B.A.L.. Penso ter desenvolvido, durante os vinte anos que me separam dessa data, 

uma proximidade, um conhecimento e um interesse por esta temática que permitiram 

abordá-la de um modo consistente e informado. 

A relação próxima com a natureza, em termos vivenciais, e a utilização desta 

como ponto de partida para a criação artística, têm sido constantes no meu percurso nos 

últimos vinte anos. 

A temática da paisagem tem vindo a ganhar uma importância crescente no 

domínio das Artes Plásticas, utilizando diferentes meios e linguagens artísticas. Quando 

iniciei a minha atividade artística este era um tema considerado longe das preocupações 

da arte contemporânea, sendo identificado frequentemente com os pintores de domingo, 

pessoas que encaram esta atividade como um hobby, desprovidas, por vezes, dos 

conhecimentos teórico-práticos inerentes a um artista contemporâneo. 

Apesar disso, esta temática sempre foi uma constante na formação e afirmação 

dos principais movimentos artísticos que compuseram a arte ocidental, sobretudo depois 

do Renascimento. Na maioria dos movimentos artísticos que definiram as vanguardas 

do século XX, tal como o Cubismo ou o Expressionismo, a paisagem foi um tema 

recorrente. 

Hoje, a natureza e a sua preservação urgente têm vindo a adquirir uma 

importância crescente nos calendários político, económico, social, ambiental. Já não é 

possível descurar que a preservação da natureza está intimamente associada à 

manutenção da sanidade e sobrevivência da espécie humana. Em todos os domínios da 

atividade humana, desde os nossos gestos quotidianos, mais insignificantes, até à 

definição de regras que norteiam a atividade industrial ou a vida das cidades, tornou-se 

imprescindível salvaguardar a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Em geral, consideramos também que a tentativa de explicação, a nível teórico, da 

atividade artística desenvolvida é um bom argumento para a criação de uma 

investigação ao nível do doutoramento. A concretização dessa investigação decorreu 

sobretudo de uma vontade muito intensa de autoanálise e de compreensão da própria 

atividade artística. Esta tese correspondeu à necessidade de procurar e aprofundar 
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ideias, teorias, percursos artísticos, que me acompanharam nos últimos vinte anos, e que 

nunca tive disponibilidade e justificação imediata para realizar. A leitura de textos como 

Modern art and northern romantic tradition de Rosemblum ou A invenção da paisagem 

da Anne Cauquelin, foram obras, do domínio dos Estudos de Arte, cuja leitura foi 

adiada durante vários anos. O mesmo sucedeu com a investigação dos percursos 

artísticos de Constable, Gerhard Richter ou Jeff Wall. 

Pensamos também que a construção desta pesquisa permitiu não só a melhor 

compreensão e análise da minha obra artística, mas através das leituras realizadas, deu 

acesso a um maior aprofundamento da realidade contemporânea envolvente, a nível 

artístico, cultural, político, social, económico. 

Quisemos entender melhor a minha obra artística, sobretudo a relacionada com a 

temática da natureza, utilizando todos os meios disponíveis, desde a literatura, às teorias 

da arte, à análise das monografias artísticas de artistas consagrados, orientando as   

pesquisas de acordo com a nossa intuição, selecionando todos os elementos que nos 

surgissem significativos. Procurámos selecionar para cada um destes artistas e para cada 

uma destas obras, unicamente, os aspetos que melhor ajudavam a compreender e 

explicar a minha atividade artística. De modo a permitir uma análise abrangente da  

minha obra, tentámos abordá-la através de diferentes perspetivas. Cada capítulo 

investigou um aspeto particular da minha obra plástica, submetida à temática da 

paisagem. Inicialmente, procurámos circunscrever o conceito de paisagem, quais são os 

seus elementos componentes, localizar o momento histórico em que foi definido; 

posteriormente procurámos, por comparação com as obras de autores com que nos 

identificamos, definir e balizar características da minha atividade artística, seja no 

domínio das intenções, dos processos, das motivações, das formas adotadas; por fim 

analisámos, em termos formais as minhas obras artísticas, através da análise dos seus 

elementos componentes - cor, espaço, composição, claro/escuro, forma. 

No primeiro capítulo definimos as principais características que compõem a ideia 

de paisagem, de modo a identificar e circunscrever este conceito. Sendo esta a temática 

dominante da minha pintura foi necessário circunscrevermos a ideia de paisagem. 

Pretendemos fazer aproximações ao conceito de paisagem, determinando o 

momento histórico em que este surgiu. O conceito de paisagem sofreu alterações ao 

longo da História. O termo «paisagem» pode ser ambíguo e identificámos épocas onde 

este carácter foi utilizado de um modo especialmente evidente. Assim, verificámos que 

o termo «paisagem» significa simultaneamente a natureza, observada em determinadas 
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circunstâncias, e a representação pictórica, dessa realidade. Procurámos sobretudo 

apontar aqueles elementos inerentes ao conceito de paisagem, que melhor nos serviam. 

No segundo capítulo estabelecemos, por comparação com características presentes 

na obra de diferentes autores que abordaram esta temática, determinar e definir aspetos 

que estão visíveis na minha obra artística. Apresentámos sobretudo autores com que nos 

identificamos e que contribuíram para a construção do nosso imaginário. A paisagem, 

como temática utilizada nas Artes Plásticas, adotou diferentes configurações, obedeceu 

a determinadas intenções. Referimo-nos à paisagem sublime e à paisagem pitoresca, por 

exemplo. Não existe um protótipo de paisagem e podemos referir-nos a diferentes 

modelos que se apresentaram, ao longo dos tempos. 

A nossa intenção não foi caracterizar de modo aprofundado alguns dos diferentes 

modos de criar paisagens, mas procurar nestes modelos unicamente os aspetos com que 

nos identificamos de um modo mais efetivo e que nos ajudam a compreender e 

caracterizar a minha pintura. Assim identificámo-nos com o estado de exaltação que 

Van Gogh sentia face à natureza. 

No terceiro capítulo seguimos uma metodologia idêntica à do segundo capítulo, 

mas as referências e os modelos procurados corresponderam a autores contemporâneos. 

A paisagem, como temática artística, apresenta-se hoje de modos muito diversificados, 

tanto em termos dos meios e técnicas artísticas utilizadas, como dos processos, das 

linguagens, das formas adotadas. Desde a Land Art, à utilização da fotografia, do vídeo, 

ao modo muito particular e individualizado com que os artistas encaram hoje esta 

temática, a diversidade de modos de aproximação a este tema tornou-se muito maior. 

No quarto capítulo pretendemos fazer uma aproximação aos aspetos construtivos 

da minha pintura, fazendo uma análise da linguagem pictórica adotada na mesma. Para 

tal fizemos incidir a nossa pesquisa sobre os diferentes elementos componentes da 

linguagem plástica como a cor, expressão, o espaço, a composição, a linha. Ao 

propormos o estudo sustentado e válido do modo como a cor foi utilizada, fomos 

analisá-la segundo as diferentes perspetivas com que a cor, utilizada nas artes plásticas, 

é interpretada hoje. Assim, a cor pode ser entendida tendo em conta a importância dos 

materiais que compõem essa cor, a importância da utilização das três cores primárias e 

dos significados que essa cor transporta. Aplicámos um processo semelhante no estudo 

do espaço, da expressão, da composição, presentes na minha pintura. Através deste 

método, conseguimos detetar e observar particularidades, características que lhe eram 

inerentes e que nos estavam vedadas. Assim, a nossa compreensão do modo como 



4 

utilizamos a linguagem plástica tornou-se mais evidente. Este trabalho permitiu-nos 

observar e contribuiu para um novo modo de as olhar, mais esclarecido. 

Pensamos que a metodologia adotada nesta tese permitiu uma aproximação à 

nossa obra artística de um modo abrangente, recoletor, de modo a abarcar um número 

vasto e diversificado de perspetivas da mesma. 

Consideramos que a escolha de autores de referência, importantes na formulação 

dos diferentes modelos de paisagem e importantes como referências na construção do  

nosso percurso artístico, oferece consistência e valida o trabalho desenvolvido. 

Acreditamos que a procura de referências, de exemplos, na obra de autores que 

testemunham a diversidade de alternativas com que a paisagem foi adotada ao longo dos 

tempos para explicar as características particulares da nossa pintura, deu consistência a 

este texto. 

Este foi o processo ideal para melhor entendermos o nosso percurso artístico, 

sobretudo no que diz respeito ao modo como utilizamos a temática da paisagem. 
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1 - CONCEITO DE PAISAGEM 

 

1.1 - APROXIMAÇÃO AO CONCEITO DE PAISAGEM 

 

Neste texto introdutório propomo-nos apresentar os principais movimentos 

artísticos que antecederam e contribuíram para a definição do conceito de paisagem. 

Podemos localizar historicamente os momentos fundadores e definidores deste conceito 

e iremos tentar caracterizar esses momentos. 

Considera-se geralmente que o conceito de paisagem, tal como o conhecemos 

hoje, surgiu sobretudo durante o Renascimento. No entanto, podemos detetar na 

História ocidental sobretudo dois momentos históricos que tiveram uma importância 

determinante na formulação e definição deste conceito. Esses momentos situam-se na 

Grécia antiga e no Império bizantino. É sobretudo durante estes dois períodos históricos 

que a arte se confronta com as questões de ordem moral, estética, religiosa que lhe 

permitem aproximar-se da formulação deste conceito. Neste capítulo iremos analisar 

quais as contribuições que cada um destes movimentos artísticos trouxe para a 

formulação deste conceito. 

O termo paisagem significa simultaneamente uma parte do território observado e 

a representação artística deste território. Na perceção visual da natureza o olhar 

seleciona uma porção de território onde os elementos naturais se organizam e conjugam 

de modo coerente, de modo a proporcionarem, no seu conjunto, apreciação estética. A 

identificação de que estamos perante uma paisagem resulta de uma visão imediata da 

realidade. 

A capacidade de selecionar uma paisagem na natureza não é um dado inato, nem 

inocente. Esta seleção pode estar associada ao hábito, mas ela resulta sempre de um ato 

cultural. 

A Grécia antiga é conhecida pelo seu amor à natureza. Muitos textos poéticos e 

filosóficos gregos testemunham esse amor à natureza e existem mesmo géneros 

literários, como a poesia bucólica1

                                                      
1 Poesia bucólica grega - Tem como representantes Teócrito, Mosco e Bíon. Esta poesia pastoril refere-se 

aos idílios campestres que integram as descrições das belezas da natureza associadas aos concursos entre 

cantos pastoris e amores não correspondidos. 

, que exploram todas as sensações e experiências 

fenomenológicas produzidas em contacto com o mundo natural. 
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As Bucólicas, texto romano do poeta Horácio (65 a. c.- 8 a. c), faz o elogio da 

paisagem romana seguindo o modelo da poesia bucólica grega. A mitologia grega, na 

sua essência, é constituída por deuses que são eles próprios personificações de 

elementos naturais. Podemos considerar que grande parte dos deuses gregos surgem do 

contacto e da necessidade de personificar esses elementos naturais, assim como as 

sensações por eles provocadas sobre os seres humanos. Para François Chamoux a 

curiosidade e as sensações provocadas pela presença do vento provocam nos gregos 

antigos a necessidade de criar uma personagem que personifica o vento. 

«Este sentimento é o thambos, e os Gregos parecem tê-lo 

experimentado com uma força e uma frequência particulares, especialmente 

face à natureza e aos admiráveis espetáculos que ela oferece ao homem no 

seu país privilegiado. Trata-se de uma apreensão direta da presença divina, 

imposta inesperadamente por uma paisagem grandiosa ou por algum local 

secreto, uma luz ou uma sombra, um silêncio ou um ruído, o voo de um 

pássaro, a passagem de um animal, a majestade de uma bela árvore, a forma 

de um rochedo, a frescura de uma nascente, o curso de um poderoso rio, o 

sussurro dos juncos, a carícia do vento, um trovão, a luz da lua, o calor do 

meio - dia, o incessante murmúrio das ondas. A alma atenta e ágil dos gregos 

recebia com avidez estas impressões da natureza. Sentiam uma espécie de 

inquietação deliciosa que os enlevava e que parecia obra evidente de um 

deus.»2

Este amor pela natureza está também presente nos jardins criados pelos gregos, 

descritos na sua literatura, e onde presenciamos toda a riqueza de uma linguagem criada 

para descrever essas sensações provocadas pelo contacto com o mundo natural. 

 

Ainda que esse interesse seja um elemento constituinte da cultura grega, não 

podemos falar de paisagem em relação à cultura grega. Para os gregos, o culto da 

natureza ou a simples apreciação e descrição da natureza surgem sempre associados a 

uma história mítica. A razão pela qual os gregos apreciam, descrevem ou enaltecem 

uma determinada paisagem está sempre associada a uma história mitológica aí ocorrida. 

O que torna essa paisagem especial e digna de ser assinalada é que nela ocorreu um 

determinado acontecimento histórico ou mitológico: trata-se do local onde nasceu 

                                                      
2 Chamoux, François; A civilização grega, Ed.70, Lisboa, pág.147-48. 
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Afrodite3

«(…) Enquanto tal, aquilo que conta para a paisagem não comporta 

nenhuma das características que estamos habituados a atribuir-lhe relação 

existencial com o seu estar lá, sensibilidade ou sentimento e emoção estética 

estão dela ausentes. A sua apresentação é, então, puramente retórica, ela está 

orientada para a persuasão, serve para convencer, ou ainda pretexto para 

desenvolvimentos, ela é cena para um drama ou para a evocação de um mito. 

(…)»

 ou onde ocorreu uma batalha importante. A importância que é dada a um 

determinado local geográfico, o fascínio, a atração que ele provoca, as sensações que ele 

desperta nos humanos, são indissociáveis do acontecimento histórico que aí ocorreu. 

4

Outro aspeto que é característico dos gregos é a sua racionalidade. Para os gregos 

é fundamental compreender o mundo natural. Para eles a racionalidade, a necessidade 

de compreender a natureza em termos racionais é fundamental. Deste modo, os jardins 

gregos são sobretudo um somatório das diferentes produções agrícolas utilizados pelos 

gregos. Para eles é fundamental que a natureza cumpra uma função utilitária para o 

Homem, e a sua beleza é indissociável da função prática que a natureza exerce em prol 

da satisfação humana: a natureza deve estar condicionada para satisfazer as 

necessidades humanas. Aqui, ainda não existe a contemplação desinteressada da 

natureza que se vai desenvolver no Renascimento e que é indispensável para a definição 

do conceito de paisagem. 

 

Para os romanos o jardim é sobretudo um local de refúgio das hostilidades e 

violência do mundo das cidades. Aqui o Homem encontra-se em comunhão com a 

natureza, usufruindo da calma, da abundância, da frescura que esta proporciona. Para os 

romanos o jardim funciona como um espaço intermédio entre a vida em comunidade 

das grandes cidades e a natureza selvagem, agreste, desconhecida. O jardim romano é 

um local ameno, onde o Homem pode desenvolver as suas melhores qualidades, 

nomeadamente a sabedoria, através do contacto com o mundo natural. O jardim romano 

é espaço de recolhimento, de clausura, um fragmento da natureza. 

                                                      
3 Afrodite-Deusa grega, representante da beleza, sexualidade e amor. Segundo a Teogonia de Hesíodo, é 

filha de Cronos, nascida da espuma do mar no momento em que Urano corta os órgãos genitais de 

Cronos, lançando-os ao mar. Tal como Apolo, representa a Beleza clássica ideal grega. 

4 Cauquelin, Anne, A invenção da paisagem, Lisboa, Ed.70, 2008, pág.51-52. 
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Fig. 1 - À esquerda e ao centro, exemplos de vasos áticos das figuras vermelhas e no lado direito, 
um fresco pertencente à Casa de Lívia em Primaporta do séc. I a.c., Roma. 

Nas imagens que compõem a figura 1, correspondentes ao século V a.c., 

deparamo-nos com a capacidade dos artistas gregos em representar o espaço de modo 

naturalista. Através das duas figuras apresentadas no lado esquerdo constatamos a 

versatilidade dos gregos em representar: posições do corpo diversificadas; o escorço, 

presente na saia da bailarina; e a subtileza com que os panejamentos se moldam ao 

corpo. Os gregos davam o nome de «mimesis» a esta capacidade da arte imitar as 

formas e ações do mundo real e das relações humanas.    

No lado direito da figura 1, encontra-se uma pintura mural pertencente à Casa de 

Lívia em Primaporta, do séc. I a.c., que se insere na pintura romana. Não tendo 

subsistido pintura grega, o conhecimento que hoje temos desta arte foi-nos deixado pela 

cerâmica dos vasos gregos, pelos textos da época e pela grande proximidade formal 

entre a pintura grega e a pintura romana. Plínio, o velho5

                                                      
5 Plínio, o velho- Escritor, historiador, gramático e oficial romano. Escreveu a obra Naturalis Historia, 

compêndio com 37 volumes, revelando saber enciclopédico, que reúne o conhecimento das ciências do 

mundo antigo, abarcando áreas, como a Geografia, a Fisiologia, a História, a Cosmologia. A obra é a 

principal fonte para a História da arte grega, nas áreas da pintura, arquitetura e escultura. 

 (23 d.c-79 d.c.), historiador 

romano, descreve na sua obra Naturalis Historia a vida e a obra de autores como Zeuxis 

(464 a.c.-?) e Parnasios, grandes representantes do período clássico da pintura grega. 

Assim, os romanos herdaram dos gregos a capacidade de representar o mundo tal como 

o vemos: o espaço natural; a luz natural; as diferentes posições das personagens, as suas 

expressões e atitudes. Esta pintura representa um jardim e nela estão presentes uma 

variedade infindável de tipos de árvores, arvoredos, plantas, assim como uma grande 

diversidade de pássaros. Por aqui podemos constatar a capacidade dos romanos, herdada 
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dos gregos, de representar a natureza na sua máxima diversidade, vista segundo 

diferentes pontos de vista. 

O único aspeto que separa esta representação das pinturas do Renascimento é que 

nesta pintura mural nota-se que existe limitação de profundidade espacial, o que lhe 

confere uma coerência particular: a floresta de árvores e plantas concentra-se num 

espaço muito pouco profundo, quase bidimensional. Os pintores da Antiguidade 

Clássica não criaram um espaço unitário, coerente, como aconteceu com a criação da 

perspetiva cónica no Renascimento. Estas pinturas exploram sobretudo as qualidades 

sensoriais presentes nos objetos, a riqueza sensorial proporcionada pelas cores, texturas, 

formas presentes na natureza, mas sem as integrar num espaço coerente tridimensional. 

Podemos detetar também todos os pormenores e características que permitem 

individualizar cada uma das espécies de plantas e de pássaros apresentados. O espírito 

racional dos gregos, herdado pelos romanos, faz com que haja uma preocupação de 

compreensão racional do mundo observado e representado. Facilmente podemos 

identificar e caracterizar os diferentes tipos de plantas e animais presentes nesta pintura 

mural. 

Outra grande cultura importante na definição do conceito de paisagem foi o 

império bizantino6

Durante o século IX Bizâncio vai confrontar-se com a chamada «questão 

iconoclasta». Este debate político, religioso, artístico vai pôr em confronto duas visões 

da arte e da relação entre a arte e a religião. Uma dessas fações, a fação iconoclasta, 

defende que toda a arte figurativa, que enche as igrejas descrevendo episódios bíblicos, 

deve ser destruída porque a arte não tem poderes miraculosos, ela não é veículo entre os 

. Os bizantinos confrontaram-se com a questão da presença do 

sagrado nas imagens pictóricas. Até ao século IX d.c. a arte, em Bizâncio, confunde-se 

com a religião cristã. As imagens de santos são consideradas ícones, isto é, possuidoras 

de poderes miraculosos, veículos diretos de contacto com o mundo sobrenatural. Estas 

imagens são geralmente realizadas sobre tábuas de madeira, com pequena escala, sendo 

utilizadas para devoção pessoal. Durante este período existem descrições de 

acontecimentos que provam o poder miraculoso e salvífico dos ícones. 

                                                      
6 Império bizantino - Inicialmente parte oriental do império romano, sobreviveu à fragmentação e queda 

da parte ocidental deste império, tendo prosperado por, aproximadamente, mil anos até à conquista de 

Bizâncio pelos turcos otomanos. Em termos religiosos dominou o cristianismo ortodoxo e as suas 

fronteiras, apesar de terem sofrido grandes alterações, ocuparam predominantemente a Europa oriental. 
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seres humanos e o mundo sobrenatural. Esta fação vence inicialmente a «questão 

iconoclasta» e a grande maioria das obras artísticas bizantinas com carácter religioso, 

produzidas entre os séculos V e IX d.c., são destruídas por serem consideradas 

heréticas. 

«(…) Poderá o princípio divino ser representado numa forma sensível 

(visível)? Não, dirão uns (os iconoclastas), porque esta forma material trai a 

essência do divino e, ao propor a ilusão de uma similitude, faz com que se 

tome o signo pela coisa e conduz os cristãos à idolatria. Sim, dirão os outros 

(os iconodúlios), porque qualquer imagem não é necessariamente similitude, 

e não visa a identificação do signo com a coisa.»7

A outra fação considera que a arte figurativa religiosa não tem poderes 

miraculosos, tendo unicamente a capacidade de comunicar e transmitir as histórias 

religiosas. Esta fação considera que a arte figurativa religiosa não é veículo de contacto 

direto com Deus ou com os santos. 

 

Depois do século IX d.c. a arte religiosa em Bizâncio renasce, as igrejas voltam a 

estar cobertas de painéis com pinturas e mosaicos representando episódios do Antigo e 

Novo Testamento, mas a partir de então considera-se que a arte perdeu esse carácter 

sagrado e milagroso. A pintura deve representar as histórias religiosas, deve transmiti-

las e ilustrá-las, mas, por si só, não é veículo de contacto direto com o sagrado. 

A “questão iconoclasta” vai assim resultar na perda do carácter sagrado das 

imagens religiosas. 

A arte bizantina não dá um grande relevo à representação da natureza. A presença 

de elementos naturais, na pintura bizantina, restringe-se a um número muito reduzido de 

elementos - uma árvore, uma montanha, um rio - que ajudam a situar e a identificar a 

história religiosa narrada. A pintura bizantina é sobretudo simbólica, pretende 

representar uma ideia, mais do que um acontecimento. Na pintura bizantina utilizam-se 

o número mínimo e indispensável de elementos, de adereços, para traduzir a história ou 

a ideia religiosa. 

Apesar disto, a «questão iconoclasta» vai ter uma importância fundamental na 

história da criação do conceito de paisagem, visto que ela permite a perda do carácter 

sagrado das imagens religiosas. 

                                                      
7 Cauquelin, Anne, A invenção da paisagem, Lisboa, Ed.70, 2008, pág.51. 
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Fig. 2 – Exemplos de pinturas bizantinas: à esquerda uma pintura mural do ano 1000 d.c. 
representando um anjo; ao centro um fresco intitulado Lamentação de Cristo; de 1164 e à direita um 
ícone, realizado a encaustica sobre madeira representando Maria com o Cristo no colo rodeada de anjos e 
santos, de 600 d.c.. 

A pintura mural que se encontra ao centro da figura 2 cobre as paredes da igreja 

de Nerezi, pertencente ao império bizantino e relata o momento em que Cristo é retirado 

da cruz e é chorado pela sua mãe e S. João Batista. Nesta pintura, os cenários são muito 

reduzidos e consistem unicamente numa montanha que se encontra por trás das 

personagens, o suficiente para podermos localizar e identificar a história religiosa 

representada. 

Os bizantinos herdam dos gregos a capacidade de representar o mundo observado 

- os panejamentos, a anatomia correta dos corpos, a luz natural que banha os objetos. 

Mas, enquanto os gregos exploram a sensualidade e a sensorialidade do mundo 

observado, os bizantinos pretendem sobretudo traduzir a solenidade e a espiritualidade 

de uma História religiosa. Neste sentido, as personagens são muito alongadas, elegantes, 

quase espirituais e as atitudes solenes que demonstram coadunam-se com estas 

fisionomias. 

As cores utilizadas são cores saturadas e intensas dando solenidade e brilho aos 

espaços onde se encontram. Em muitas das composições pictóricas bizantinas as cores 

são dadas utilizando mosaicos que por si só apresentam brilho e transparência, o que era 

muito apreciado pelos bizantinos. Mais do que descrever de modo convincente e 

naturalista um episódio acontecido no passado, pretende-se que este esteja imbuído de 

solenidade e espiritualidade. 

A composição e a relação entre as personagens utilizadas na pintura que se 

encontra ao centro da figura 2 seguem o modelo considerado correto e «perfeito», 

estabelecido para a representação do tema «Lamentações de Cristo». Os pintores 

bizantinos não pretendem inovar mas atingir a perfeição enquadrando-se em modelos 

pré-definidos, existentes para cada um dos temas mais importantes da doutrina cristã.  
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1.2 - A IDEIA DE PAISAGEM 

 

Atualmente é consensual considerar que o conceito de paisagem é definido 

durante o Renascimento. 

Considera-se também hoje que a pintura Tempestade de Giorgione (1470-1510)8 

inaugura esta nova temática na pintura. Desde Giorgio Vasari (1511-1574)9, passando 

pelos eruditos do século XIX até ao atelier exegético, o assunto abordado nesta pintura 

foi sempre alvo de grandes polémicas. Salvatore Settis (1803-1941)10

«(…) O interesse de A Tempestade é fazer voltar a suscitar esta 

questão. Até Giorgione, o fundo paisagista das telas não era analisado à 

parte, sendo o assunto bastante explícito por si mesmo. Esse fundo servia de 

cenário, estabelecia a distância, dava o tom geral. Com A tempestade, pelo 

contrário, parece que não havia mais do que isso: árvores, céu, nuvens, umas 

ruínas, um ribeiro, e perdidas, isoladas nos dois cantos do quadro, duas 

personagens que parecem ignorar-se mutuamente (…)»

, na sua obra 

L´invention d´un tableau, apresenta as 28 exegeses, hipóteses pouco plausíveis de 

interpretação da Tempestade. Esta obra já foi sujeita a múltiplas interpretações e em 

todas elas foi difícil explicar qual a história contada pelas personagens deste quadro. As 

diferentes personagens - uma mulher que alimenta uma criança, um soldado - parecem 

funcionar primordialmente como modelos, figurantes secundários numa temática que os 

envolve e que se torna dominante - a paisagem. Nesta pintura, o elemento dominante, 

aquele que chama mais a atenção é a paisagem natural e urbana apresentada - a ponte, a 

tempestade, as árvores. 

11

                                                      
8 Giorgione-Pintor renascentista, pertencente à escola veneziana, discípulo de Giovanni Bellini. Foi autor 

da, considerada, primeira paisagem «Tempestade» e a sua pintura é dominada pela conjugação de cores 

saturadas, típica da pintura veneziana, associada ao chiaroscuro e ao sfumato, por influência de Leonardo 

da Vinci. Devido à sua morte prematura a sua obra é reduzida. 

 

9 Vasari- Foi um pintor e arquiteto italiano, conhecido sobretudo pelas suas biografias de pintores do 

Renascimento italiano, Vité dei piú eccelenti pittori, scultori e architettori. As suas obras artísticas 

integram-se no estilo maneirista e sua obra arquitetónica mais reconhecida é a loggia do Palácio Uffizi. 

10 Settis, Salvattore, L´invention d´un tableau, Paris, Ed. De Minuit,, 1988, pág.86-87. 

11 Cauquelin, Anne, A invenção da paisagem, Lisboa, Ed.70, 2008, pág.66. 
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Esta obra de arte assinala o momento em que a paisagem surge como temática 

prevalecente e autónoma na pintura. Considera-se que nesta pintura a temática 

mitológica ou religiosa se torna secundária perante a presença da paisagem. 

Fig. 3 - A Tempestade de Giorgione de 1508, óleo sobre tela, mede 73x 82cm, está exposto na 
Accademia, Veneza. 

Na Tempestade, os elementos mais importantes, para onde se canaliza o olhar do 

espetador, são o céu tempestuoso, a cidade fortificada iluminada pela luz da tempestade, 

a ponte, o rio e as duas árvores que ladeiam e emolduram os elementos naturais 

anteriormente referidos. 

O Renascimento destaca-se como um período histórico, onde se inicia um 

interesse crescente pela valorização da contemplação da natureza. Apesar deste 

interesse pela apreciação desinteressada da natureza ter estado presente noutros 

momentos e espaços da História humana, no Renascimento torna-se possível apreciar e 

contemplar uma paisagem, tirar partido estético da observação da natureza, 

independentemente de quaisquer outros fatores. O período moderno da História 

europeia, começando no Renascimento e atingindo um ponto alto no século XVIII com 

a poesia de William Wordswoth (1770-1850) ou a estética de Anthony Shaftesbury 

(1671-1713), exploram a ideia da contemplação desinteressada da natureza. O 

surgimento da paisagem, como temática artística, é indissociável da ideia de paisagem, 

tal como a entendemos, na atualidade. 

Reconhecemos que o surgimento da paisagem só foi possível depois da 

descoberta da perspetiva cónica. A partir deste momento nasce a pintura na sua 

plenitude. Enquanto nos períodos artísticos anteriores a pintura estava submetida ao 

discurso narrativo, à necessidade de traduzir um discurso lógico associado a uma 

narrativa mitológica ou religiosa, agora é o olhar pictórico que se torna dominante. A 
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pintura passa a ser dominada pelas suas próprias leis (a cor, o espaço e a profundidade), 

a relação estabelecida entre as formas e o discurso narrativo torna-se subalterno.  

O surgimento da temática da paisagem acompanha este processo de autonomia da 

pintura, enquanto linguagem artística. A paisagem só é possível quando o olhar 

pictórico se sobrepõe à criação de um discurso narrativo. Na maioria das pinturas 

pertencentes aos séculos XIV e XV, tanto em Itália como no norte da Europa, existe a 

capacidade de representar paisagens de um modo fiel à realidade observada, mas elas 

comportam-se como elementos secundários, cenográficos, em relação a uma narrativa 

religiosa ou mitológica dominante. Quando estes pintores abordam o tema «As 

tentações de S. Jerónimo», tema recorrente durante este período, a natureza que envolve 

S. Jerónimo serve sobretudo para ilustrar as provações e as tentações a que o santo está 

sujeito. Assim, estas paisagens incluem, habitualmente, paisagens desérticas que 

traduzem a recusa de S. Jerónimo da vida mundana, mas também o que ele deve negar, 

como vistas de cidades e campos verdejantes, que ocupam sobretudo os últimos planos 

destas pinturas. 

A paisagem enquanto temática pictórica é acompanhada pelo desenvolvimento da 

capacidade de usufruir e apreciar as paisagens naturais. 

No início do século XVI são criadas nos arredores de Veneza uma série de villas, 

casas de campo, de segundas casas para a burguesia mercantil e industrial veneziana. 

Muitas destas habitações surgem na região do Veneto, perto de Veneza, e são, 

maioritariamente, da autoria de Andrea Palladio (1508-1580)12

                                                      
12 Andrea Palladio - arquiteto italiano do Renascimento. Foi autor de inúmeras villas, casas rurais 

construídas sobretudo na área do Veneto, para satisfazer a burguesia da República de Veneza. Estas 

construções correspondem a meados do século XVI, a um período de decadência de Veneza como 

potência marítima mediterrânea. Em termos arquitetónicos as suas obras são dominadas pelas fachadas 

com frontão de templo grego, pela utilização de proporções baseadas em harmonias musicais na 

construção dos espaços. 

. Surge pela primeira 

vez, realçada, de um modo evidente, a importância dada à contemplação da natureza 

nestas construções, que são criadas para que a observação e a valorização estética das 

paisagens envolventes fosse usufruída. Elas estão localizadas em pleno campo, rodeadas 

por paisagens agrícolas, onde estão presentes as vinhas, as produções agrícolas de 

cereais e árvores de fruto, e as vistas longínquas. As casas apresentam uma arquitetura, 

onde surgem varandas ou loggias que acompanham os diferentes lados das casas, 
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elementos arquitetónicos especificamente planeados para que o proprietário da casa 

pudesse usufruir das paisagens envolventes. 

Na figura 4 estão presentes vistas, fachadas, plantas de diferentes villas, da autoria 

de Palladio, construídas na província do Veneto, território rural pertencente à cidade de 

Veneza. Estas villas estão construídas de modo a permitir o usufruto das paisagens que 

rodeiam estas casas. A localização das janelas e das loggias, apontando para diferentes 

direções, tem a intenção de permitir a apreciação estética destas vistas. 

 
Fig. 4 - Em cima, do lado esquerdo encontramos um mapa da região do Veneto onde estão 

assinaladas as villas renascentistas; nas imagens seguintes estão presentes imagens da Villa Rotonda, 
incluindo os territórios limítrofes à casa; em baixo, encontra-se à esquerda uma planta desta casa ao 
centro e à direita estão presentes as fachadas de outras duas villas do Veneto. 

A Villa Rotonda de Palladio, construída perto de Vicenza, é o paradigma deste 

tipo de construções. A casa tem uma planta duplamente simétrica, segundo os eixos 

transversal e longitudinal. A casa apresenta uma forma de cruz grega e cada uma das 

suas fachadas apresenta pórticos, criados para se contemplar a paisagem envolvente. A 

casa está planeada para que os seus proprietários possam apreciar o maior número 

possível de vistas, de paisagens, sobretudo correspondentes aos vinhedos, olivais, 

pomares e outras produções agrícolas pertencentes a estas propriedades. 

Como está patente na figura 5, muitas destas casas apresentam, nas suas paredes 

interiores, pinturas a fresco das paisagens que podem ser observadas no exterior das 

mesmas ou paisagens de outros locais. É como se os próprios interiores das casas 

testemunhassem a importância da observação e contemplação do mundo natural. 
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Fig. 5 - Nesta figura encontramos frescos pintados no interior de palácios representando paisagens. 
A imagem do lado esquerdo apresenta frescos de Dosso Dossi presentes na Villa imperiale em Pesaro; as 
imagens no centro e na parte direita da figura representam o interior da Villa Barbaro. 

Tornam-se assim recomendáveis, positivos, o usufruto e a apreciação estética da 

paisagem campestre. O nascimento da noção de paisagem está intimamente ligado ao 

nascimento do direito que é dado a esta burguesia mercantil de usufruir esteticamente da 

paisagem rural. Inicia-se aqui também a distinção simbólica entre a cidade - identificada 

com o bulício, a corrupção, a vida ativa - e o campo associado a uma vida saudável, 

onde o ar é mais puro, onde a vida é menos agitada. A partir do fim da Idade Média dá-

se o grande crescimento das cidades que se tornam polos de produção industrial, de 

comércio e que se enchem de uma população miserável. Estas cidades têm poucas 

condições de salubridade e são focos de enfermidades e conflito social. Vista a partir 

destas cidades a vida das populações rurais surge como exemplo a seguir. 

Considera-se que a ideia de paisagem torna-se dominante a partir do 

Renascimento. A partir deste momento o privilégio dado à contemplação da paisagem 

torna-se uma nova temática pictórica. A partir deste período é possível apreciar uma 

paisagem, por si, pelos seus valores intrínsecos. 

Em pintura, a paisagem vai ser explorada de diferentes modos, nos séculos 

seguintes. Um deles idealiza a paisagem e surge através de pintores, como Claude 

Lorrain (1600-1682), Poussin (1594-1665) ou Annibale Carracci (1560-1609), que 

frequentam e enaltecem as paisagens presentes nos arredores de Roma, sobretudo nos 

arredores da vila de Tivoli. Toda esta região era o protótipo da paisagem mediterrânea, 

plena de luz, onde estavam presentes todos os elementos naturais, já evocados na 

literatura greco-romana. Privilegia-se nestas paisagens a sua harmonia, a sua serenidade, 

a presença dos contrastes de luminosidade. Nela ocorrem acontecimentos mitológicos 

ou religiosos que, pela pequena escala em que são representados, surgem quase 

despercebidos. Estes episódios decorrem assim envolvidos por paisagens ideais, 

harmoniosas. As histórias contadas nestas pinturas são muitas vezes inspiradas na 
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poesia bucólica greco-romana, apresentando episódios pastoris, onde os pastores se 

misturam com faunos e ninfas. 

Fig. 6 - Nesta figura temos três paisagens barrocas classicizantes: à esquerda um óleo sobre tela de 
Poussin, Lanscape with a man running from a serpent, de 1648; ao centro e à direita dois óleos sobre tela 
de Claude Lorrain, respetivamente, Paisagem com Appollo e Mercúrio, de 1660 e Paisagem com Hagar e 
o anjo, de 1649. 

O pintor mais influente deste período é o francês Claude Lorrain que vai definir, 

nos seus quadros, a paisagem ideal, aquela onde as porções de céu, mar e terra são 

consideradas ideais; onde a harmonia e serenidade são ideais; onde os primeiros planos 

se destacam da paisagem longínqua de modo harmonioso.  

Estas são paisagens nostálgicas que representam um mundo ideal, desaparecido, 

povoado frequentemente por arquiteturas clássicas que testemunham um mundo 

perdido, em ruínas. 

As paisagens que, durante o mesmo período, são representadas pelos pintores 

holandeses, como Jacob van Ruysdael (1628-1682) ou Jan Van Goyen (1596-1656), 

têm intenções muito diferentes.  

Estes pintores holandeses não pretendem traduzir uma paisagem ideal, mas 

consideram fundamental tirar partido de toda a riqueza visual e plástica que pode ser 

explorada pelo contacto com o mundo natural. Nestas pinturas, vão observar e explorar, 

em termos plásticos, os reflexos da luz sobre a água, os diferentes tipos de céus, os 

efeitos da luz sobre as diferentes superfícies, os efeitos provocados pela sombra das 

árvores. 
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Fig. 7 - Apresenta obras de arte da Holanda do século XVII: uma gravura de Claus Janz Visscher 

(1587-1652), The old exchange in Amsterdam; ao centro e à esquerda temos dois óleos sobre tela de 

Jacob Ruysdael de 1670, respetivamente O moinho de Wijk em Duurstede e View from Harlem with 

bleaching fields in the foreground. 

Na pintura de Ruisdael, presente no lado direito, surge uma vista de Harlem, 

cidade holandesa. A paisagem terrestre ocupa cerca do terço inferior da pintura, 

enquanto a parte superior da mesma é ocupada pelo céu. Esta «Vista de Harlem» é um 

registo fiel da silhueta da cidade vista ao longe, incluindo a paisagem rural envolvente. 

É explorada a riqueza formal proporcionada pelas configurações particulares das 

nuvens. Surgem também marcados os efeitos provocados pela luz solar sobre os 

campos, proporcionando zonas iluminadas e sombreadas. Esta obra capta com 

fidelidade as cores, as atmosferas, as formas presentes numa paisagem específica. 

A pintura holandesa do século XVII tem uma grande preocupação em traduzir a 

paisagem quase em termos topográficos. Na Holanda do século XVII desenvolve-se um 

modelo de gravura, de que é exemplo a gravura localizada no lado esquerdo da figura 7, 

que explora a representação de vistas de cidades e vilas holandesas, onde estas surgem 

acompanhadas dos seus arredores. 

Na arte holandesa deste período nota-se a preocupação de registar com grande 

fidelidade os territórios que fazem parte do reino. A Holanda era um estado recente que 

tinha ganho parte do seu território ao mar e que se tinha libertado, há pouco tempo, do 

jugo espanhol. Por estas razões há uma grande necessidade de, através de mapas e deste 

modelo de vistas, registar todos os territórios que compõem a nova nação. 

Económica e socialmente a Holanda do século XVII é dominada pela burguesia 

mercantil e em termos religiosos ela é protestante. Por não acreditarem na arte religiosa 

os protestantes vão erradicar dos espaços interiores das igrejas todas as manifestações 

artísticas. Não havendo encomendas, nem por parte da Igreja nem da nobreza, os 

pintores holandeses vão especializar-se na exploração de novas temáticas como as 

marinhas, as cenas de género, as paisagens e as naturezas-mortas que satisfazem, 
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sobretudo, o gosto burguês. O que estas pinturas têm em comum é a preocupação de 

representar, com grande fidelidade, o mundo envolvente.  
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1.3 – DEFINIÇÃO DO TERMO PAISAGEM 

 

1.3.1 - Presenças fundadoras 

 

Para Anne Cauquelin, uma paisagem remete-nos sempre para a presença dos 4 

elementos fundamentais - a água, o fogo, a terra e o ar - já referidos pelos antigos 

gregos como os componentes da «física» natural. Qualquer paisagem deve evocar, ainda 

que remotamente, a presença destes elementos. Cada um deles transporta consigo 

qualidades simbólicas intrínsecas e, neste sentido, referimo-nos: à pureza e força de 

destruição do fogo; à terra como, simultaneamente, principio e túmulo. 

O protótipo de uma paisagem seria uma linha do horizonte dividindo céu e mar e 

apresentando no primeiro plano os rochedos de uma praia ou de uma baía, que incluísse, 

de preferência, a presença de um vulcão. 

Durante o século XVII os pintores europeus procuram nas paisagens 

mediterrâneas que rodeiam a cidade de Roma os motivos para as suas composições 

plásticas, inspirados pelas leituras da poesia bucólica romana. Neste período a Baía de 

Nápoles é considerada a paisagem ideal, visto incluir mar, terra, céu e o Vesúvio, 

simbolizando o elemento fogo. Nesta paisagem estariam incluídos todos os elementos 

fundamentais. 

A presença destes elementos pode não ser dada de modo literal. Assim, a 

ondulação de um campo de trigo, tal como surge nas pinturas de Van Gogh, pode 

sugerir as ondas do mar ou a presença do ar em movimento que faz mover a vegetação. 

Também os sóis presentes nas pinturas deste autor representam facilmente o fogo. 

 

Fig. 8 - Bariloche, Argentina 
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A estrutura dos 4 elementos fundamentais também a podemos encontrar na 

fotografia da figura 8, que apresenta o estereótipo da paisagem, tal como é explorada 

pelas agências de viagens, quando publicitam os pontos positivos de um destino de 

férias.  

Neste caso, trata-se de uma fotografia tirada em Bariloche, conhecida estância de 

montanha, existente na Argentina. Esta fotografia tem todos os elementos que compõem 

a paisagem mais tipificada. Ela é composta por uma parte de terra, onde se incluem 

montanhas que se apresentam em último plano, uma parte de água, representada pelo 

lago e uma parte de céu. As montanhas podem evocar, ainda que remotamente, o 

elemento fogo. Cada um destes elementos ocupa aproximadamente a mesma área dentro 

da composição. Nesta fotografia também está presente uma preocupação de 

enquadramento que é inerente à própria técnica fotográfica. 
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1.3.2 – Presença de uma moldura / finito vs. infinito 

 

A definição de uma paisagem acarreta também sempre a presença de uma 

moldura. Ao contactarmos com uma determinada realidade, nós procuramos o 

enquadramento ideal através do qual esta natureza pode e deve ser observada, 

delimitamos a realidade observada, procuramos um enquadramento. Assim, a moldura é 

fundamental para definir uma paisagem específica. 

No nosso dia-a-dia, quando descobrimos uma paisagem, essa descoberta acarreta 

uma procura. Nós baixamo-nos, erguemos a cabeça, inclinamo- nos para um lado, com 

vista a descobrirmos a direção ideal para observar a natureza que nos rodeia. A 

descoberta de uma paisagem exige sempre essa determinação de um ponto de vista ideal 

através do qual a natureza é usufruída. 

Existem uma série de pinturas de paisagem que integram, elas próprias, o 

enquadramento da paisagem, dentro do próprio quadro. Trata-se da presença de uma 

moldura - uma janela, um parapeito, uma porta - através da qual nós visualizamos a 

paisagem representada. É como se o autor da pintura quisesse reforçar que toda a 

paisagem implica a presença de uma moldura. 

Nesta pintura, View from a Window, presente na figura 9, o pintor Friedrich 

Weismann (1805-1886) representa uma paisagem montanhosa dominada por uma luz, 

correspondente ao fim do dia, observada a partir do interior de uma casa. A diversidade 

de tonalidades, a tortuosidade de caminhos oblíquos e a variedade da pincelada que 

compõem a paisagem romântica exterior contradizem a geometria e o tratamento 

 

  Fig. 9 - Óleo sobre tela, View from a window, de Friedrich Weismann, de 1832-33, mede 
24,1x19,2 cm e encontra-se no Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 
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uniformizado, de textura e cor, dado às superfícies da janela. Para reforçar a noção de 

moldura, o pintor sentiu a necessidade de registar a janela a partir da qual a paisagem é 

observada. A representação desta janela reforça a noção de moldura dada pelos limites 

físicos da pintura. 

«The window view, as we noticed earlier, (…), helps to determine the 

scope and boundaries of a potential limitless landscape. The frame 

determines the single glance that Vernet and others insisted was so important 

to the selection of landscape subject. One can enlarge or contract the view 

slightly by moving towards or back from the window. Minute attention to 

calculations of the chosen view featured in many treatises on perspective.»13

No século XVIII, em Inglaterra, para dar indicações da perspetiva correta ou ideal 

para observar uma paisagem pitoresca, possuindo todos os elementos ideais de uma 

paisagem - uma cascata, rochedos que rodeiam a cascata - constrói - se uma habitação 

em frente à cascata que possui uma janela, criada para observar essa paisagem. Esta 

janela é a moldura ideal que o observador deve utilizar para usufruir e visualizar a 

paisagem. A paisagem ideal, constituída pelos elementos ideais e típicos de uma 

paisagem pitoresca, tem que vir acompanhada da indicação de um ponto de vista. A 

janela e a casa, frente a esta paisagem, dão-nos as indicações precisas de como a 

devemos observar. Este caso realça a ideia de que uma paisagem implica sempre a 

presença de uma moldura, de um ponto de vista. 

 

                                                      
13 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, Nova Iorque, Oxford University Press; 1999,, 

pág.120-122. 

 

Fig. 10 - Óleo sobre tela , Ryder waterfall , de Joseph Wright of Derby  de 1795, mede 57,2 cm 
por 76,2 cm, está no Museums and Art gallery. 
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Nesta figura está presente a pintura realizada a partir da janela rasgada na referida 

casa. Esta casa e esta janela foram construídas para permitir uma observação ideal da 

natureza. É através desta janela que o observador tem acesso ao ponto de vista ideal 

através do qual esta natureza se transforma numa paisagem. A paisagem observada 

através da janela e registada nesta pintura apresenta todos os componentes de uma 

paisagem ideal do século XVIII. Ela inclui a presença dos três elementos (terra, céu e 

água), sendo que a presença da luz pode significar, simultaneamente, o fogo; mas 

também tem presentes árvores, arvoredo, pertencentes às margens do lago e que ajudam 

a definir os limites da paisagem; e a presença de três planos correspondentes a 

diferentes distâncias face ao observador. 

Ao criarmos uma moldura estamos a limitar a natureza observada, estamos a criar-

lhe limites, a torná-la finita. Apesar de ter uma moldura e de ser limitada e finita, toda a 

paisagem subentende simultaneamente a noção de infinito. Nós subentendemos que a 

paisagem se prolonga indefinidamente, para além das quatro direções norte e sul, este e 

oeste, para além dos limites definidos pela moldura. 
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1.3.3 – Intencionalidade 

 

A seleção do que é ou não uma paisagem não é um ato inocente. Quando a 

selecionamos, estamos a utilizar um conhecimento adquirido, reunido durante toda a 

nossa vida, contendo todas as imagens de pinturas e fotografias, mas também textos 

literários, submetidos ao tema da paisagem. Ao observarmos e selecionarmos uma 

paisagem, no dia-a-dia, estamos a utilizar toda essa bagagem que nos ajuda a definir o 

conceito. Existe assim um património universal de referências – fotografias, pinturas, 

textos literários – criado fundamentalmente desde o Renascimento até hoje, pertencente 

ao tema da paisagem, e que utilizamos sempre que escolhemos e definimos uma 

paisagem. As aguarelas realizadas por Joseph William Turner (1775-1851) nos Alpes 

permitiram que estes fossem «vistos» pelo resto da população. Vemos apenas aquilo 

que já foi visto. Depois de Turner, sucederam-lhe uma série de outros pintores que 

enalteceram a montanha e esta tornou-se tema de paisagens. O mesmo paralelo pode ser 

estabelecido entre as pinturas de Eugene Boudin (1824-1898) na segunda metade do 

século XIX, representando as praias do norte da França, e o culto e frequência das 

praias, desenvolvidos posteriormente. 

Assim, a escolha de uma paisagem não é um ato inocente, mas tem subjacente a 

presença de um património cultural, construído fundamentalmente nos últimos 

quinhentos anos, desde que foram criadas as primeiras pinturas, consideradas paisagens. 

«(…) A produção de imagens, essa atividade tão intensa de ficção que 

habita em nós, e da qual não conhecemos nem o alcance nem a importância, 

depende, de facto da magia. A realidade do mundo na qual acreditamos de 

modo tão forte só nos é percetível através de uma cortina de imagens, ao 

ponto de, ao pretendermos abrir essa cortina depararmos a maior parte das 

vezes com o vazio (…), transformação necessária da realidade em imagem e, 

de novo, da imagem em realidade. Neste movimento duplo, alguma coisa, 

uma aragem passou. A retórica foi espirituosa, porque, ao regressar, a 

realidade já não é exatamente a mesma. Ela foi duplicada, reforçada pela 

ficção (…)» 14

O modo como observamos e detetamos uma paisagem hoje, está alicerçado numa 

série de trabalhos artísticos realizados, desde há muitos séculos atrás até hoje, tendo 

 

                                                      
14 Cauquelin, Anne, A invenção da paisagem, Lisboa, Ed.70, 2008, pag.81. 
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como ponto de partida a natureza. As pinturas realizadas a partir da natureza, sobretudo 

quando sujeitas às normas da perspetiva e à organização formal dos elementos, 

tornaram essa natureza mais real. Foi através da utilização da pintura que essa realidade 

pôde ser organizada e construída. 

Podemos detetar na História o momento em que o culto das montanhas ou das 

praias foi iniciado: Turner procura nas montanhas a experiência do sublime, do perigo, 

da insegurança, do caos, e ao representá-las permite-nos vê-las de um modo particular. 

Só vemos o que já foi visto. 
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1.3.4 - Linguagem verbal e escrita 

 

Também existe um património de termos linguísticos, criados pela comunicação 

oral, pela literatura, pela poesia e pela filosofia, que é indispensável na criação da noção 

de paisagem. Na formulação da ideia de paisagem são fundamentais uma série de 

vocábulos, que nos ajudam a caracteriza-la, tais como os que descrevem os sons 

provocados pelo vento, as sensações olfativas e visuais estimuladas por determinadas 

árvores de fruto ou pela presença do mar. Estes conceitos remetem-nos para contos, 

lendas, provérbios que nos ajudam a definir e a caracterizar essa paisagem. É 

impensável concebermos uma paisagem sem que esta venha associada a uma variedade 

de palavras, de conceitos, que nos ajudam a apreciar essa paisagem. 

Os elementos componentes da paisagem - o riacho, a pradaria, o carvalho, o rio - 

são elementos ancestrais, associados desde os tempos mais remotos a determinadas 

qualidades e características, explanadas na poesia de Homero ou nos textos bíblicos. 

Eles são o léxico com o qual construímos uma paisagem. A cada um destes elementos 

associamos qualidades e metáforas que lhes são inerentes como a frescura, a pureza e a 

ingenuidade inerentes à água, a força, vigor, rudeza do carvalho. 

Esta terminologia, adquirida ao longo dos séculos, estabelece uma relação entre a 

realidade observada, o mundo natural na sua diversidade, e algumas noções 

fundamentais, como a sensação de frescura. 

O próprio conceito de paisagem nasceu da associação desses dois universos visual 

e literário.  
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1.4 - AMBIVALÊNCIA DO TERMO PAISAGEM 

 

É significativo como o termo paisagem tanto refere a natureza observada como a 

representação dessa mesma natureza. Essa ambiguidade existe desde sempre, desde que 

o termo começou a ser utilizado. Existem duas situações históricas onde essa 

ambivalência entre os dois significados do termo «paisagem» se torna particularmente 

evidente. 

Um desses momentos é a Inglaterra da segunda metade do século XVIII. Aqui 

constroem-se uma série de casas de campo, por influência das villas surgidas em Itália 

no século XVI. Estas casas utilizam como referência o próprio modelo arquitetónico 

que tinha sido utilizado em Itália. Os arquitetos destas casas rurais inglesas inspiram-se 

muito na arquitetura de Palladio. Tal como aconteceu nos territórios adjacentes da 

Veneza do século XVI também na Inglaterra do século XVIII se vai dar uma grande 

importância à contemplação da paisagem. 

O relevo que é dado à paisagem envolvente destas villas vai-se modificando desde 

o século XVI até ao fim do século XVIII. Podemos detetar um processo evolutivo na 

relação estabelecida entre as casas de campo e os territórios que as envolvem durante 

este período. 

Assim, no século XVI, no Veneto, esta paisagem envolvente é sobretudo rural, 

feita de vinhedos e árvores de fruto. Os proprietários destas casas observam e usufruem 

das virtudes associadas ao mundo rural - a tranquilidade, a serenidade. 

Posteriormente são construídos perto destas casas de campo jardins barrocos, 

seguindo o modelo dos jardins franceses, onde a natureza surge organizada segundo 

canteiros geométricos. Esta natureza «domesticada», organizada racionalmente, separa a 

casa da paisagem exterior mais selvagem. Nestes jardins privados convivem e passeiam-

se os proprietários destas casas, por vezes acompanhados das suas visitas. Há assim um 

jardim, que constitui uma fase de transição entre a casa de campo e a paisagem natural, 

mais selvagem. 
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É neste período, século XVII, que Claude Lorrain, Poussin, entre outros autores, 

realizam paisagens15

Na segunda metade do século XVIII, em Inglaterra, vão-se construir, em volta das 

casas de campo, zonas onde a natureza vai ser condicionada, “construída”, seguindo os 

modelos dados por toda uma profusão de pinturas «clássicas» criadas nos séculos 

anteriores. São sobretudo as pinturas de Claude Lorrain que lhes servem de modelo, 

sendo elas o paradigma das pinturas idealizadas. Estas casas de campo vão rodear-se de 

zonas arborizadas que se apresentam em pequenos grupos, que rodeiam um lago, que 

apresentam num último plano uma montanha longínqua. Toda a paisagem envolvente 

da casa é produzida artificialmente para sugerir uma paisagem natural, não 

condicionada. Ainda que esta natureza seja artificialmente concebida, ela é realizada 

seguindo os modelos apresentados nas pinturas barrocas já referidas. Estabelece-se 

assim uma certa ambivalência nos diferentes significados a dar ao termo «paisagem». 

 que criam o modelo paradigmático da paisagem clássica 

idealizada. Estas paisagens são inspiradas nas paisagens mediterrâneas presentes nos 

arredores de Roma e traduzem a paisagem ideal, onde os diferentes elementos 

primordiais - terra, água e céu - se conjugam de modo harmonioso.  

«(…) Views of the houses in their settings and views from the houses 

emphasized their confident occupation of what seemed to be natural 

landscapes - they belonged to England and England belonged to them. 

However, these were carefully managed scenes, designed to look natural, but 

actually contrived in a large scale, with groupings of trees distributed with 

                                                      
15 Existem outros autores como Anibale Carraci (1560-1609) e Domenichino (1557-1602) que 

desenvolvem este modelo de paisagem. 

 

 Fig. 11 - Pintura de Claude Lorrain, A fuga para o Egipto, de 1603, óleo sobre tela, com 122 x 
230 cm, presente na Galleria Doria Pamphilj, Roma. 
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apparent randomness across the land and horizons planned as vistas, 

sometimes visually controlled with the placing of an eye-catcher (…)»16

Os jardins das casas de campo inglesas do século XVIII celebram o controlo da 

natureza para que esta se assemelhe a uma pintura, que é considerada modelo das 

verdadeiras paisagens. 

 

Fig. 12 - Jardins de casa de campo inglesas, construídos na segunda metade do século XVIII: à 
esquerda e ao centro estão presentes os jardins de Stowe; à direita os jardins de Stourhead. 

Geralmente, a pintura submetida ao tema da paisagem utiliza a natureza como 

referente, mas neste caso é a própria natureza que é modelada para imitar um modelo de 

paisagem dado pela pintura. 

Estamos perante um dilema em que não sabemos se é a paisagem /arte que imita a 

paisagem/natureza ou se é a natureza que imita a arte. Neste caso os dois processos 

ocorrem. Ao longo da História vamos deparar-nos com situações onde esta dúvida 

surge. A paisagem natural é sempre mais ou menos humanizada, ela nunca é totalmente 

selvagem ou natural. 

O outro momento histórico onde esta ambivalência se torna evidente é na segunda 

metade do século XX, com o surgimento da Land Art, onde a paisagem deixa de ser 

uma representação da natureza para se tornar numa intervenção nessa natureza. A Land 

Art17

                                                      
16 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, Oxford University Press; 1999, New York. 

 pretende alterar a própria natureza, deixar-lhe marcas, alterar o seu rumo 

«natural». 

17 Land Art - é um movimento artístico que se apropria do terreno natural e o integra na obra de arte, 

estando associado à importância política crescente da ecologia. Nasceu nos anos 60 ao lado de 

movimentos como o Minimalismo, o Conceptualismo ou a Pop-arte, movimentos que valorizam os 

processos e o conceito na atividade artística, em detrimento da obra acabada. Desenvolveu-se sobretudo 

nos países anglo-saxónicos. 
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As obras de Land Art pretendem criar objetos onde os materiais de construção são 

a própria natureza. 

«(...) The work of the Earth Artist cannot easily be identified with this 

or that particular object witch the hands of the artists have made, but more 

with the relationship between that object (sometimes a mere rearrangement 

of on-site stones, for instance, or a line drawn in on the desert floor) and the 

otherwise untouched site. The «landscape art» in this case is that 

relationship. If we continue to think in the nature-art dialectical manner, then 

such a work of art may be seen as a portrait of a dialectic, and it would have 

to be expressed in some such concatenated terminology as «unassuming- 

artefact-in-natural-setting», except that the «artifact» may also be a construct 

of «natural» materials (…)»18

Robert Smithson

 

19

Também as intervenções de Goldsworthy (1956-) utilizam unicamente materiais e 

instrumentos extraídos da natureza. Pretende-se que estas esculturas se deteriorem no 

espaço natural, sem deixar vestígios na paisagem. Elas têm um carácter temporário, 

provisório. 

 (1938-1973) cria a Spiral Jetty como escultura construída no 

espaço natural, mas também com a intenção de alterar e refletir sobre o destino da 

paisagem industrial, humana, arqueológica, natural que caracterizava esse local. Através 

da sua iniciativa ele pretende mudar o rumo da história industrial, humana, geológica da 

paisagem que rodeia a Spiral Jetty. 

Assim, a ambiguidade entre paisagem/natureza e paisagem/objeto artístico quase 

desaparece. É a própria natureza que deve ser transformada, sujeitando-se a um 

processo que é determinado por uma atividade artística. 

Esta ambiguidade entre os significados de paisagem/natureza e 

paisagem/representação/objeto artístico, esteve sempre presente desde o século XVI até 

hoje e ela está intimamente associada ao conceito de paisagem.  
                                                      
18 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, New York, Oxford University Press; 1999, pág. 204- 

205. 

19 Robert Smithson (1938-1973) - Artista plástico minimalista norte-americano, iniciador da Land-Art em 

1969 com a obra Spiral-Jetty. Criação de esculturas monumentais que alteram a paisagem renovando-a 

em termos simbólicos. Criador das noções de Site e non-site, que se tornaram elementos componentes nas 

obras de Land-Art. Publica textos sobre teoria e crítica de arte em revistas, como Artforum. Obra muito 

reduzida devido à sua morte precoce num desastre de avião. 
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1.5 - NOVAS IDEIAS SOBRE PAISAGEM 

 

A partir dos anos 60 do século XX a relação que a arte tinha mantido com a 

natureza muda radicalmente. A partir desta década a conceção de arte alarga-se e passa 

a enaltecer a ideia, o conceito, os processos envolvidos e necessários na atividade 

artística, em detrimento da concretização de um objeto artístico, tal como tinha 

acontecido na tradição artística ocidental. 

No que diz respeito à relação entre arte e natureza esta inclui agora, através do 

aparecimento da Land Art, a possibilidade de a obra de arte consistir na transformação 

da própria natureza. 

«(…) In «conceptual art» wrote Le Witt, the «idea or concept is the 

most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of 

art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and 

the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that makes 

the art. (….) the understanding that the final artwork should not be 

subordinate to or illustrative of something else (…) The understanding of art 

as a set of products can be seen here to give way to the idea of it as a process 

that is coextensive temporally with the life of the artist and spatially with the 

world in which that life is lived (…)»20

Como representante de uma nova atitude face à relação da arte com a experiência 

da natureza, encontramos a obra de Richard Long (1945-) , também ligado à Land Art. 

Este autor iniciou o seu trabalho artístico nos anos 60, quando o conceito de arte se 

tornou muito mais lato. Assim, para Richard Long a atividade artística que ele realiza 

não implica a construção de um objeto artístico, mas pode traduzir-se numa atividade, 

numa experiência. Para Long a própria experiência de contacto com a natureza, o 

passeio pela natureza, constitui a atividade artística. Ao contrário do que ocorria no 

passado, a atividade artística, associada ao tema da paisagem, não se materializa na 

elaboração de um objeto, um quadro, mas consiste no usufruto da natureza. Este autor 

planeia um trajeto, um percurso, através de uma floresta, de uma montanha, e 

concretiza-o. 

 

 

 
                                                      
20 Archer, Michael, Art since 1960, Londres, Thames and Hudson, 1997, pág.68-72. 
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Fig. 13 - Land Art de Richard Long, A line in Scotland, realizada em 1981 na Escócia. 

Esta fotografia faz parte das imagens colocadas por Richard Long numa galeria ,  

que testemunham a experiência do passeio realizado na natureza. As obras deste 

movimento artístico incluem geralmente o que Smithsson intitulava de Site/ non – site 
21

a experiência ou a obra realizada na natureza. Esta fotografia regista uma série de 

pedras colocadas por Long sobre o trajeto que ele percorreu. Long frequentemente 

criava esculturas ao longo dos percursos realizados, que apresentavam uma estética 

minimalista

. As intervenções realizadas na natureza, são acompanhadas geralmente por 

exposições, realizadas em galerias, onde se apresentam dados que explicam ou 

testemunham as experiências realizadas. Estas exposições incluem geralmente 

fotografias, mapas, filmes, pequenas esculturas, que complementam e ajudam a explicar  

22

                                                      
21 Site/non-site - Terminologia utilizada para caracterizar os dois elementos componentes presentes nas 

obras de Land-Art: a intervenção realizada na natureza (site) e a apresentação numa galeria dos dados, 

como mapas, fotografias, plantas, que permitem compreender a atividade realizada (non-site). Esta 

terminologia foi utilizada originalmente na Spiral Jetty de Robert Smithson. 

, utilizando como materiais as pedras ou os elementos naturais, presentes 

na natureza.  

22 Estética minimalista - Estética presente no movimento artístico Minimalismo, surgido nos anos 60, nos 

E.U.A. As formas e os volumes dos objetos criados devem submeter-se às características específicas, 

intrínsecas dos materiais que compõem esse objetos. Privilegiam-se formas e volumes  simples, 

geométricos, a repetição, a simetria, a apresentação dos objetos em série. Sol LeWitt (1928-2007) e 

Donald Judd (1928-1994) são alguns dos autores mais representativos. 
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1.6 - RETORNO À NATUREZA 

 

Existe um modelo de paisagem em que esta se associa à ideia de serenidade. 

Procura-se no campo um local ameno, algo sereno, onde o homem pode encontrar paz, 

entrando em comunhão com a natureza. 

«(…) Awesome and beautiful landscapes can detoxify the mind and 

spirit. The Word «amenity» derives from the Latin adjective amoenus, 

meaning «pleasant». The locus amoenus, the «pleasant place», was a phrase 

used in classical and Renaissance times to designate distinctively beautiful 

rural and garden retreats. The phrase has an obvious kinship with the ancient 

term «pleasance», which referred to secluded pleasure grounds on a large 

garden retreat (….)»23

Encontramos esta ideia de serenidade na paisagem na poesia bucólica grega e 

romana que elogiava as vantagens e virtudes da vida em contacto com a natureza. Para 

estes poetas, como Horácio (65 a.c. - 8 a.c.) e Virgílio (70 a.c.-19 a.c.), a natureza é uma 

fonte de experiências sensoriais muito ricas e únicas, que o homem pode usufruir. 

Nestas experiências naturais misturam-se cheiros, sabores, cores e sons de modo a criar 

sensações inebriantes. 

 

A paisagem seria um local idílico, fora do bulício e agitação dos grandes centros 

urbanos. Sobretudo no Renascimento e em Itália, o campo passa a ser observado como 

um local privilegiado onde as pessoas da cidade se refugiam para aproveitar um ar mais 

respirável, uma atmosfera mais saudável. No final da Idade Média as cidades crescem 

muito e são invadidas por uma população muito pobre, que trabalha no comércio, no 

artesanato ou nas manufaturas. Estas cidades apresentam condições de salubridade 

muito precárias e são grandes focos de doenças e infeções. São também locais pouco 

seguros onde o crime e a corrupção imperam. 

A vida no campo é vista como causa do bom convívio entre as pessoas, como um 

fator de melhoramento das virtudes humanas. Estabelece-se uma oposição entre a vida 

na cidade, causa de corrupção, de poluição, de doença; e a vida do campo, onde o 

contacto com a natureza e com as pequenas comunidades rurais incentiva o 

desenvolvimento dos bons sentimentos, das virtudes humanas e da saúde física. 

                                                      
23 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, Nova Iorque, Oxford University Press; 1999, pag.53. 
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«(…) Early Christian anchorites and renaissance humanists celebrated 

the experience of solitude and spiritual refreshment afforded by pastoral 

retreats. Life in the country as compared to the burgeoning cities seemed 

simplified, less subject to rapid and convulsive change, free from crowds, 

noise and pollution, and in tune with natural processes(…)»24

 

 

Fig. 14 - Dois pormenores do conjunto de frescos dos irmãos Lorenzetti intitulados O bom e o mau 
governo, realizados de 1338 a 1340, no Palácio Comunal em Siena. 

Na pintura mural O bom governo de Ambrogio Lorenzetti (1280-1348) e Pietro 

Lorenzetti(1290-1348), presente no Palácio Comunal de Siena, surgem representadas a 

cidade muralhada e a natureza que a envolve. Como é visível no pormenor deste painel, 

presente na figura 14, à medida que esta natureza se afasta da cidade, ela vai-se 

tornando mais selvagem, menos influenciada pelas atividades económicas associadas à 

cidade. Deste modo, enquanto os terrenos próximos da cidade se apresentam cultivados 

com vinhas e searas, dominados pela atividade agrícola e o intercâmbio comercial, o 

campo que se afasta da cidade, torna-se cada vez mais intocado pela mão humana. Esta 

pintura testemunha o crescimento da cidade burguesa e a sua influência sobre as 

paisagens rurais, sobretudo as que envolvem as cidades. O crescimento das cidades 

radicaliza a oposição entre cidade e campo, fazendo com este seja entendido como local 

idílico, fonte de serenidade e sabedoria. 

Os jardins, nos seus vários modelos, desde o árabe ao inglês, têm presente esta 

conceção de paisagem. O jardim é um local privilegiado, uma natureza corrigida e 

controlada para criar um ambiente ameno, aprazível. Estes jardins são criados para 

proporcionar uma integração harmoniosa do Homem na natureza e para proporcionar 

um convívio harmonioso e saudável entre humanos. O seu planeamento proporciona 

este tipo de experiências: desde os recantos para o convívio íntimo e as alamedas que 

                                                      
24 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, Nova Iorque, Oxford University Press; 1999,, 

pág.151. 
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permitem passeios partilhados; as perspetivas que permitem gozar as grandes vistas; 

passando pela grande diversidade de plantas e flores que proporcionam o conhecimento 

e o usufruto, em termos sensoriais, da natureza; até à apresentação de grupos 

escultóricos, abordando temáticas diversificadas, como a representação de figuras 

alegóricas, o que transporta para os jardins o reino dos significados e dos sentimentos. 

«(...)Gardening in the Renaissance was sometimes thought of as 

introducing a «third nature» arising out of the subtle integration of nature 

and art so that the final result(…) seems to partake equally of both (…)»25

 

 

Para nós a relação com a natureza assemelha-se muito a este modelo de paisagem, 

procuramos na natureza um local de refúgio, fora do bulício e stress das grandes 

cidades. Igualmente consideramos que o convívio com a natureza é saudável, 

permitindo-nos respirar melhor, sentirmo-nos mais relaxados, pensar e refletir de modo 

mais compenetrado. 

É sobretudo no contacto com os jardins que encontramos esta dimensão 

apaziguadora da natureza. No Jardim do Palácio da Ajuda ou no jardim botânico da 

Universidade de Coimbra encontramos sempre este ambiente apaziguador. Nestes 

jardins tudo está conjugado para proporcionar experiências estéticas. A conjugação 

entre os elementos naturais, conjuntos escultóricos, fontes, alamedas, cores, cheiros 

diferentes faz-se no sentido de proporcionar a serenidade e a exaltação dos sentidos. 

                                                      
25 Andrews, Malcolm, Landscape and Western art, New York, Oxford University Press; 1999, pág.55. 



37 

2 - MAPA IMAGÉTICO - OUTRAS PAISAGENS  

 

Neste capítulo interessou-nos estudar a obra dos artistas pertencentes à História da 

arte que mais influenciaram o meu percurso artístico. 

Assim, procurámos descrever um mapa imagético que convoca determinados 

momentos históricos e pintores que são minhas referências na temática da paisagem. No 

percurso artístico desenvolvido tem sido importante conhecer melhor as razões que 

levaram autores do passado a abordarem esta temática, de modo particular e 

individualizado. 

Quando estou a pintar, em contacto com a natureza, é frequente confrontar-me 

com os exemplos dados por outras pinturas, elaboradas por outros autores. Enquanto 

realizo uma obra plástica tenho de confrontar-me permanentemente com os modelos 

dados por pinturas feitas anteriormente. 

Neste capítulo iremos explorar esta variedade de motivações, de técnicas, de 

formas, de relações com a natureza desenvolvidas pelos autores que mais influenciaram 

o meu trajeto artístico. 

O próprio resultado das pinturas/desenhos que realizo assemelha-se, por vezes, às 

obras de determinados autores. Mais do que rejeitar estas pinturas, elas funcionam como 

estímulo para descobrir novos processos e caminhos de invenção formal. 

Em meados dos anos 80, quando iniciei a realização de desenhos em jardins, o 

exemplo de Paul Cézanne (1839-1906) foi muito importante. O seu exemplo de 

persistência na análise da natureza funcionou como uma autorização para desenvolver 

esta temática. Como aluno da disciplina de Desenho, no AR.CO., em 1980, lembro-me 

da professora Ana Leonor Madeira Rodrigues nos sensibilizar para a singularidade do 

percurso de Cézanne, a sua necessidade de se isolar na casa de família em Aix-en-

Provence, distante de Paris, grande centro artístico onde tinha feito a sua formação, para 

poder desenvolver uma linguagem pessoal e autónoma. Qualquer dos exemplos acima 

referidos permite compreender como foi importante a utilização da obra de outros 

autores, como referências, para a construção de um percurso artístico individualizado. 

Na utilização de uma pincelada larga e espontânea lembro-me muitas vezes da 

pincelada utilizada por De Kooning (1904-1997), ou pelos expressionistas. O colorido 

intenso e a construção de uma «realidade-outra», dada através da sobreposição de 

pinceladas e da desconstrução do modelo humano, presentes nas obras de De Kooning, 

sempre me fascinaram. 
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Ao longo das últimas décadas, tenho utilizado e sido motivado por características 

– as intenções, a pincelada, a aplicação da cor, a transparência, a composição, a luz, os 

processos, a relação com o mundo natural - que foram explorados e desenvolvidos por 

outros autores. Considero que o meu trabalho artístico foi muito formatado pelas 

diferentes influências deixadas por eles. Tem sido fundamental refletir e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos sobre os modos de pintar, as técnicas, as motivações, os 

processos utilizados pelos autores que desenvolveram esta temática. 
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2.1 - O ESPÍRITO E A NATUREZA 

 
Iremos analisar algumas características dominantes na minha pintura, e nas  

minhas preocupações artísticas, como a relação privilegiada estabelecida com a 

natureza, que estão intimamente associadas ao movimento romântico e ao início do 

século XIX. Deste modo consideramos importante referir sumariamente o contexto 

histórico, cultural e artístico que permitiu o surgimento de novas temáticas artísticas, 

como a paisagem, ou a exploração de novos materiais artísticos. No período romântico 

há uma preocupação da atividade artística estabelecer com o artista uma relação de 

verdade e sinceridade. 

O período romântico está associado a grandes transformações a nível político, 

social, artístico, que se deram no século XIX, refletindo-se sobre a temática da 

paisagem, adquirindo uma importância crescente como género artístico. 

No período romântico, a arte e a sociedade europeia, em geral, vão sofrer grandes 

convulsões. É o fim do Ancient Regime, do Absolutismo, que tinha dominado a Europa 

desde o Renascimento. A sociedade europeia muda radicalmente, passando a ser 

dominada, em termos políticos, pelo sistema parlamentar. 

A nova sociedade rege-se pelos novos princípios - igualdade, fraternidade, 

liberdade. A mobilidade social torna-se dominante e em termos económicos é expandido 

o modelo capitalista. Em Inglaterra, a partir de meados do século XVIII, tinha-se 

iniciado a Revolução Industrial, com o predomínio da produção industrial mecanizada, 

utilizando maquinaria de grandes dimensões, movida a vapor de água, utilizando o 

carvão como energia, empregando um grande número de operários. No início deste 

processo a produção textil é dominante, e a partir de meados do século XIX a utilização 

da máquina a vapor estende-se aos meios de transporte, como o comboio e o barco. A 

revolução industrial vai fazer com que uma grande faixa da população abandone as 

zonas rurais para vir a ocupar as periferias das grandes cidades, que alargam muito os 

respetivos perímetros. Cria-se, assim, uma nova classe de proletariado fabril que se 

concentra nas periferias das cidades. No início do século XIX a revolução industrial 

inglesa vai estender-se aos E.U.A. e ao resto da Europa. 

Tanto as igrejas oficiais como o poder real perdem poder. Em termos políticos, 

passam a dominar as monarquias parlamentares. Primeiro em Inglaterra e França, depois 

no resto da Europa, procede-se à extinção das ordens religiosas, sendo todo o seu 
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património expropriado pelo estado. Este processo já tinha ocorrido, desde o fim do 

século XVI, nos países protestantes, sobretudo em Inglaterra, mas também nalguns 

principados alemães. 

Em termos artísticos, dá-se a perda de influência da igreja e do clero, que tinham 

sido os grandes encomendadores de obras de arte durante o período absolutista. 

A perda de influência das igrejas institucionalizadas, sobretudo da igreja católica, 

vai trazer um vazio espiritual com grandes repercussões no mundo artístico. No 

princípio do século XIX, a temática religiosa, tal como ela fora apresentada durante 

séculos, perde significado.  

As representações tradicionais utilizadas pela arte religiosa tradicional, temáticas 

específicas da arte religiosa tradicional, como as Visitações, as Anunciações, os 

Calvários perdem significado espiritual. O poder que estes temas tinham de remeter o 

espetador para determinados valores, emoções, significados, perde intensidade. A partir 

do século XIX a importância da pintura religiosa, que explora as temáticas religiosas 

católicas, de modo convencional e tradicional, torna-se secundária, face às novas 

temáticas e preocupações da arte, nascentes. 

Interessa agora entender de que modo a temática da paisagem se tornou 

dominante no meu percurso artístico. 

Desde que acabei a licenciatura que tenho desenvolvido o gosto pelo desenho da 

natureza. Desde aproximadamente 1988/89 que os contactos e registos elaborados frente 

à natureza se têm tornado essenciais. Esta atividade iniciou-se com visitas a jardins, 

nomeadamente ao Jardim do Palácio da Ajuda e ao Jardim Botânico de Coimbra. 

Estas visitas permitiram refugiar-me dos problemas quotidianos, entrar num 

universo alternativo, num universo onde podia respirar melhor, onde podia usufruir das 

qualidades do mundo natural. Qualquer destes jardins, apesar de se situarem em 

cidades, funcionavam para mim, como refúgios onde podia descobrir um ambiente 

diferente, mais harmonioso. Aqui podia afastar-me do contacto com as pessoas e as suas 

vidas buliçosas; aqui podia entrar em contacto com o mundo natural, vegetal. 

Estas visitas permitiam-me sair do mundo das responsabilidades, do stress, das 

obrigações e constrangimentos quotidianos, próprios da vida social das grandes cidades. 

Aqui a vida flui mais devagar, é possível respirar melhor, é possível ter mais atenção 

aos pormenores, aparentemente insignificantes, como os efeitos da luz sobre uma pedra, 

a riqueza formal de uma planta. É muito satisfatório poder usufruir da riqueza sensorial, 

visual, olfativa, auditiva, proporcionada por uma visita destas. 
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O contacto com a natureza autoriza também uma quebra nos sistemas defensivos, 

uma entrega ao mundo envolvente, que permitem um usufruto maior das qualidades 

sensoriais e plásticas desse mundo. 

Qualquer dos jardins referidos apresenta uma natureza ordenada, com buchos, 

canteiros, percursos, que definem no seu conjunto padrões e desenhos geométricos. 

Trata-se da procura da beleza, da organização formal, de formas, cores, volumes, efeitos 

de luz utilizando como matéria-prima as formas naturais, as plantas, as flores, as 

árvores. 

Existe uma sensualidade própria associada a estes jardins onde a natureza 

selvagem surge espartilhada, condicionada, geometrizada. 

Pensamos que existe também uma dimensão espiritual na relação estabelecida 

com a natureza. Há a procura de integração com os elementos vegetais e com o universo 

e o cosmos. A rendição a uma realidade que me ultrapassa, que me deslumbra e que me 

faz sentir parte de um todo universal são elementos do domínio da espiritualidade. As 

preocupações que me dominam nestes momentos não são questões práticas, nem 

materiais, mas estão relacionadas com o prazer estético, a contemplação da natureza. 

Mais tarde, alarguei os espaços de desenho também a parques naturais, próximos 

de Lisboa, onde a natureza se apresenta de um modo mais selvagem e exuberante. Estes 

espaços foram sobretudo a Reserva Natural do Estuário do Sado e a zona perto da praia 

do Meco. Aqui a natureza apresenta-se menos condicionada, menos moldada e 

organizada, ainda que nenhuma paisagem seja totalmente selvagem. 

Estes espaços são mais alheados do bulício da vida urbana e quotidiana e 

permitem, mais ainda do que nos jardins, alcançar uma comunhão e equilíbrio com o 

mundo natural. Aqui podemos sair das preocupações inerentes à vida citadina, às 

preocupações diárias e imergir num ambiente diferente, mais harmonioso e pacífico, 

dominado pelo mundo vegetal. Entramos em comunhão com a natureza e sentimo-nos 

mais parte dela. O isolamento permite alcançar a sensação de pertença a um todo mais 

global, onde os seres humanos e as plantas formam uma unidade. 
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2.2 - A NATUREZA COMO REFÚGIO 

 
No início do século XIX surge a necessidade de se criarem novas temáticas 

artísticas que possam substituir as temáticas tradicionais e que se conjuguem melhor 

com a nova sociedade, saída da Revolução Francesa e da Revolução industrial. Estas 

novas temáticas e novas técnicas vão surgir sobretudo nos países do norte da Europa, 

Alemanha e Inglaterra, onde a presença da arte religiosa tradicional católica tinha 

deixado poucas marcas. 

Para os protestantes o mundo religioso não pode ser expresso através da arte. 

Durante os séculos correspondentes ao período barroco, estes países tinham esvaziado 

os seus locais de culto de todo o tipo de imagens. Deste modo, os países do norte da 

Europa, onde o protestantismo era dominante, estavam mais disponíveis para aderir a 

novas temáticas que fossem transmissoras de espiritualidade e simultaneamente fossem 

desligadas da tradição figurativa religiosa tradicional. É neste contexto e nestes países 

que a nova temática da paisagem vai surgir com um novo fulgor. 

Tendo tido uma formação católica, lembro-me de olhar para Carpar David 

Friedrich (1774-1840) como o exemplo de um intelectual, um autor, que encarava a 

natureza como substituto ou como complemento à relação com Deus. A influência de 

Friedrich na minha obra artística diz sobretudo respeito à sua atitude face à natureza. 

Friedrich funciona como o paradigma do pintor que estabeleceu uma relação intensa e 

emotiva com a natureza. Na Alemanha, vai procurar, na paisagem, o contacto com o 

sobrenatural, com o absoluto. O ser humano sente-se pequeno face a uma natureza 

grandiosa dominadora, absoluta. O pintor procura a natureza na sua máxima 

grandiosidade - as orlas marítimas, o topo das montanhas, o amanhecer e o entardecer. 

Procuram-se sobretudo situações em que o Homem se sente indefeso e pequeno 

face a uma natureza absoluta e majestosa. Neste contexto, Friedrich representa os restos 

de um naufrágio; representa um barco descontrolado num mar em convulsão; representa 

um Homem que se encontra no topo do mundo, de costas para o espetador da pintura, 

observando a grandiosidade da paisagem observada, tal como surge na figura 15. 

Em muitas das suas pinturas as personagens encontram-se de costas para o 

espectador, de frente para a natureza. Deste modo, o pintor alerta para o que é 

fundamental na sua pintura, isto é a paisagem. Para ele, a paisagem deve ser objeto de 

contemplação. É como se a humanidade, tendo perdido as principais referências em 
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termos religiosos, procurasse na relação com a natureza respostas para as suas 

ansiedades e angústias existenciais. 

 

Fig. 15 - Caspar David Friedrich, O viajante sobre um mar de névoa, óleo sobre tela, 94x74,8 cm, 
1817-18, Kunsthalle, Hamburgo. 

Tal como acontece em muitas das suas pinturas, a personagem central desta obra é 

representada de costas, virada para a paisagem. Deste modo, chama-se a atenção do 

espetador para o tema principal da pintura, a paisagem. Este viajante encontra-se no 

topo de uma montanha e olha para a paisagem, de cima, abarcando uma enorme vastidão 

de território. Friedrich quer que o espetador partilhe a sensação obtida pelo viajante, a 

sensação de vastidão, infinidade, magnificência proporcionada por esta experiência. O 

Homem sente-se pequeno e esmagado pela grandiosidade da natureza. 

Mesmo quando aborda especificamente temas religiosos, o pintor não o faz 

utilizando as temáticas tradicionais, mas apresenta novas abordagens temáticas. 

  

Fig. 16 - Caspar David Friedrich, Paisagem de Inverno com igreja, óleo sobre tela, 32x 45 cm, 
1811, National Gallery, Londres. 

Assim, na pintura “Paisagem de Inverno”, um crente ferido, abandonado na neve, 

procura conforto perto de uma cruz, elemento presente frequentemente nos caminhos e 
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no campo alemães. Em vez de remeter o observador para um universo tirado da 

imaginação ou da história religiosa, ele apresenta um episódio tratado tal como poderia 

ter acontecido na realidade. A espiritualidade não remete para um universo imaginário, 

mas é sugerida pela descrição de um episódio real, ou que poderia ter ocorrido e que 

implica a presença de um fenómeno espiritual. 

O ser humano aqui também passa quase desapercebido, pela escala muito reduzida 

em que surge representado. 

A pintura de Friedrich caracteriza-se geralmente por um tratamento muito realista 

e detalhado dos elementos apresentados. É simbólica, ele aborda temas como as idades 

do Homem representando figuras humanas de diferentes idades, de costas para o 

observador e de frente para o mar. 

 

Fig. 17 - Caspar David Friedrich, As fases da vida, 1835, 75x60 cm, Museum der Bildenden Kunst, 
Leipzig. 

Ao observarmos esta obra deparamo-nos com uma série de personagens, 

pertencentes a diferentes grupos etários, que se encontram frente à orla marítima. 

Estabelecemos facilmente um paralelo entre as personagens humanas representadas e os 

barcos que se encontram no mar. O número de pessoas e de barcos é semelhante, 

apresentando estes, tal como as pessoas, diferentes tamanhos. Esta pintura pretende 

abordar, como tema, as diferentes idades do Homem. 

Nos seus quadros há, quase sempre, uma leitura simbólica a descodificar. Na 

época em que foram realizadas, a leitura destes simbolismos era muito mais acessível. 

Assim, o entardecer ou o amanhecer poderiam ser lidos como a presença, 

respetivamente, da morte ou do renascimento. 

Friedrich vivia intensamente as paisagens que representava nos seus quadros. 

Henri Zerner refere o modo como Friedrich realizava os seus esboços, muito detalhados, 
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em jornadas que ele realizava solitário na natureza, na região do Runge, mas também no 

sul da Silésia, área florestal que durante o século XIX pertenceu à Alemanha26

As suas pinturas eram realizadas no atelier depois das paisagens que tinham 

estado na sua origem terem sido percorridas e amadas. Nalgumas pinturas detetamos 

alterações dramáticas à perspetiva correta, que sugerem o estabelecimento de uma 

relação pessoal, individual e emotiva com a natureza. Numa destas pinturas o primeiro 

plano da paisagem surge ligeiramente arredondado, como se a planície, nela 

representada, acompanhasse a curvatura da terra, o que demonstra uma visão 

individualizada da mesma. 

. 

Fascina-nos em Friedrich essa relação privilegiada mantida com a natureza. Tal 

como ele, privilegiamos o passeio através da natureza como fator estimulante para a 

criação artística. 

Tal como acontece com os pintores românticos, sobretudo para Friedrich, nós 

também mantemos com a natureza uma relação particular. Para nós a natureza é um 

refúgio onde podemos alhear-nos do bulício, da azáfama, dos compromissos e 

obrigações associados à vida moderna das grandes cidades. No contacto com a natureza 

podemos respirar melhor, entrar em contacto com os elementos vegetais e animais, com 

outras formas de vida, com o universo. Nas sessões de desenho que ocorrem em 

contacto com a natureza podemos esquecer um pouco de nós mesmos, das nossas 

necessidades imediatas, para entrar em comunhão com uma entidade maior, a natureza. 

Pensamos que este tipo de relação com o mundo natural também esteve presente 

na vida e na atividade artística dos pintores românticos e sobretudo de Friedrich. 

                                                           
26  Zerner, Henri, Tout l´oeuvre peint de Caspar David Friedrich, Paris, ed. Flammarion, 1982, pág.9. 
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2.3 - AS IMAGENS DA PALAVRA WALDEN 

 

Outro autor do período romântico que mantém com a natureza uma relação 

fundamental, intensa, em termos emotivos, e que utiliza esta relação como fonte de 

criação artística é Henry David Thoreau (1817-1862). Ralph Waldo Emerson (1803-

1882) e William Ellery Channing (1817-1901) são poetas contemporâneos e 

conterrâneos de Thoreau, ambos ativistas na defesa da natureza, cujas obras literárias 

refletem esse amor incondicional às forças naturais. 

O livro Walden (1845) de Thoreau é paradigmático da especificidade da 

experiência que a relação com o mundo natural pode proporcionar. Thoreau viveu na 

primeira metade do século XIX, em plena época romântica e durante a sua vida vai ser 

um ativista da preservação da paisagem natural dos Estados Unidos da América. São 

conhecidas as diferentes campanhas e manifestos que Thoreau e a sua família 

produziram, indo contra interesses económicos e políticos instalados, no sentido de 

preservar paisagens naturais, praticamente intocadas pelo Homem, presentes na costa 

leste dos Estados Unidos da América. Thoreau promoveu também, inserido neste 

contexto, uma luta pela salvaguarda e manutenção das tribos índias, assim como contra a 

escravatura. Neste âmbito, destaca-se o ensaio Desobediência Civil, publicado em 1849 

na revista Aesthetic Papers, onde defende a sua recusa de pagamento de impostos ao 

Estado, por financiar, à época, a escravatura e a guerra, de expansão imperialista, contra 

o México. 

Este autor relata, na sua obra Walden, uma experiência real. O autor viveu inserido 

na natureza durante dois anos, totalmente dependente das forças naturais e no seu livro 

dá testemunho dos diferentes passos desse percurso. Ele constrói uma cabana em pleno 

espaço natural, longe da civilização, num espaço muito pouco habitado por humanos, 

perto do lago Walden. 

Na sua obra, ele relata, na primeira pessoa, todas as dificuldades com que se 

deparou, dificuldades práticas, de procura de habitação, de alimento, de meios de 

subsistência, das dificuldades trazidas pelo isolamento, pela falta de contacto humano. 

Acaba por plantar um campo de milho para poder ter meios de subsistência para os dois 

anos em que viveu isolado; construiu uma cabana feita a partir de troncos de madeira, 

como criou um isolante para proteger a casa contra o frio, o vento e as chuvas; refere 

como as relações humanas estabelecidas, ainda que escassas, foram intensas e muito 

criativas e verdadeiras. 
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«(…) Por simples ignorância e equívoco, muita gente, mesmo neste 

país relativamente livre, se deixa absorver de tal modo por preocupações 

artificiais e tarefas superfluamente ásperas, que não pode colher os frutos 

mais saborosos da vida. (…) Não há condições para que seja outra coisa 

senão uma máquina. (…) Ser um filósofo não é apenas ter pensamentos 

subtis, nem sequer fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver, 

segundo os seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, 

magnanimidade e confiança (…)»27

Para ele, é mais fácil construir relações humanas sinceras e emotivas, rodeados 

pelas circunstâncias difíceis em que se encontravam, sem estarem condicionados pelas 

imposições da vida citadina. As regras da vida comum, em sociedade, impõem relações 

de frieza, relações mecânicas, onde as verdadeiras capacidades humanas e os 

sentimentos não são explorados. A integração dos Homens na vida natural, torna as 

relações humanas mais harmoniosas, mais fáceis e mais intensas. 

 

A obra é um elogio ao mundo natural, à sua riqueza e diversidade, uma 

constatação de que o mundo natural tem uma vida própria. Nele são descritos a vida do 

lago: o lago não é uma entidade estática, mas tem uma vida própria, apresentando níveis 

de altura diferentes conforme a chuva; transforma-se quando solidifica, durante o 

Inverno; é habitado por diferentes espécies animais e plantas e utilizado de diferentes 

modos conforme as estações. Neste sentido, ele relata a vivência de uma ave, em 

particular, durante o ano: relata as dificuldades e vicissitudes que esta tem de percorrer 

para viver; explora sobretudo as manifestações exuberantes, os diferentes tipos de voos 

que a ave executa face à imensidão do lago. 

«(…) Talvez naquela manhã de primavera em que Adão e Eva foram 

expulsos do Paraíso, o Walden já existisse a dissolver-se em suaves chuvas 

primaveris acompanhadas de neblinas e ventos meridionais, povoado por 

miríades de patos e gansos que nunca tinham ouvido falar da Queda, quando 

lagos puros como este ainda lhes bastavam. Mesmo nessa altura o lago já 

começava a subir e baixar o seu nível das águas e a purificá-las e colori-las 

com o matiz que agora vestem, e obtivera uma patente divina para ser o 

destilador dos orvalhos celestes e o único lago do mundo. (…)»28

                                                           
27  Thoreau, Walden, ou a vida nos bosques, Lisboa, Antígona, 1999, pág.20 e 29. 

 

28 Thoreau, Walden, ou a vida nos bosques, Lisboa, Antígona, 1999, pág.202-203. 
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O autor relata também a relação vital, vivencial que desenvolve com a natureza. 

Ele está totalmente dependente dela e assiste a toda a sua pujança e realidade: o autor 

interage com os esquilos que habitam perto da sua cabana. No texto, ele relata uma série 

de peripécias onde os esquilos que lhe fazem companhia durante os meses de Inverno, 

aproximam-se destemidamente da sua cabana. 

O livro relata também toda a experiência estética vivida por Thoreau, a beleza 

proporcionada pela observação, em primeira mão, da natureza em estado bruto: as crias 

dos animais que tentam sobreviver; a transparência e opacidade do lago durante os seus 

diferentes estados físicos; a tentativa de uma explicação para a negrura do lago; relata os 

movimentos e atitudes dos diferentes tipos de aves e a sua relação com o lago, nos seus 

diferentes estados. 

O que nós consideramos mais interessante nesta obra literária é ela testemunhar a 

relação íntima e vital de Thoreau com a natureza e a sua capacidade de nos remeter para 

imagens de uma natureza primordial. Esta natureza presente em Walden encontra-se na 

sua máxima pujança, tendo sido praticamente intocada pela mão humana. Sobretudo 

identificamo-nos com as descrições em que Thoreau conta o seu fascínio e 

deslumbramento pela beleza e diversidade da natureza. 

Para nós, este romance é o apanágio da relação privilegiada que é possível 

estabelecer com a natureza. Ele transmite a relação Homem/natureza em toda a sua 

magnitude e estabelecida de modo incondicional. 

Thoreau é herdeiro de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), no que diz respeito ao 

otimismo e idealismo em relação à natureza e ao Homem. 
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2.4 - PROCURA DA SINCERIDADE 

 
Neste subcapítulo pretendemos realçar a importância da escolha dos materiais na 

minha atividade artística. O romantismo é um período artístico onde esta questão é 

particularmente problematizada e realçada. 

Nas pinturas /desenhos realizados frente à natureza gosto da rapidez de execução 

permitida pela utilização das tintas acrílicas. Agrada-me também o carácter estético, 

parcialmente frio, dos acrílicos e o facto de permitirem facilmente a criação de 

superfícies planas. Os acrílicos têm uma qualidade moderna, talvez por serem utilizados 

igualmente no design e na arquitetura realizadas na atualidade. Há uma componente 

pragmática e «limpa» das tintas acrílicas que as tornam apelativas, aos meus olhos. Estas 

tintas apresentam também uma enorme gama de tonalidades, o que valorizo muito. As 

cores aplicadas nas minhas pinturas resultam de misturas realizadas a partir das 

tonalidades originais, tal como são produzidas, de acordo com os catálogos das marcas 

de tintas. 

Da mesma forma que evocamos a relação das tintas acrílicas com a modernidade 

também as novas temáticas no período romântico são dominadas pela utilização de 

novas técnicas artísticas. Pretende-se reagir sobretudo ao modelo artístico dominante na 

última fase do absolutismo agonizante. É sobretudo contra o Rococó e tudo o que ele 

representa - artificialismo, superficialidade - que o movimento romântico se vai 

desenvolver. Pretende-se uma arte mais autêntica, mais verdadeira, menos convencional. 

O Rocócó criava cenários decorativos, quase cenográficos, eivados de cores artificiais, 

agradáveis, os chamados «tons pastel», que incluíam geralmente o azul cerúleo, os tons 

rosados, as tonalidades mais quentes de amarelo, os verdes-água, para ilustrar temas 

convencionais, sobretudo mitológicos. Estes temas eram sobretudo as alegorias, onde a 

nobreza se comparava aos deuses da mitologia grega. 
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Fig. 18 - Nesta figura encontramos três pinturas pertencentes ao Rocócó. À esquerda e à direita 
temos dois óleos sobre tela de François Boucher (1703-1770), respetivamente A fonte do amor de 1748 e 
Reinaldo e Armida de 1733; no centro temos um óleo sobre tela de Jean Honoré Fragonard (1732-1806), 
Banhistas de 1765. 

Na pintura do lado direito da figura vemos como a utilização de um tema retirado 

da mitologia grega, Reinaldo e Armida, funciona como um pretexto para a criação de um 

universo dominado pela sensualidade, pelo artificialismo nas relações humanas pela 

encenação teatral. As figuras de Rialdo e Armida mantêm entre si um relacionamento 

cordial e artificioso, falso. O próprio ambiente onde as personagens se movem sugere 

um cenário teatral. Toda a arquitetura que envolve as personagens parece um cenário, 

um pano de fundo que rodeia as personagens. 

É contra este artificialismo que se rebela, no início do século XIX, o romantismo. 

Pretende-se mais autenticidade, mais sinceridade, maior proximidade aos sentimentos e 

emoções verdadeiros. Esta intenção intensifica-se, neste período, através do 

aparecimento de novas técnicas artísticas, que permitem a descoberta de novas 

linguagens artísticas, mais personalizadas e autênticas. A utilização de um novo material 

artístico permite o desenvolvimento de uma técnica e de um método, inerentes à 

utilização desse material, tendo em vista determinados fins. Por vezes o próprio material, 

pelas suas características específicas, sugere novas possibilidades artísticas. Assim, o 

artista romântico não deve cingir-se à utilização dos materiais convencionais, sobretudo 

o óleo, mas deve poder determinar qual a técnica mais apropriada para explorar a sua 

linguagem artística. Assim, vemos William Blake (1757-1827) inventar uma nova 

técnica artística, intitulada «Relief-etching»29

                                                           
29 Relief etching - Técnica de gravura utilizada por Blake em que os desenhos são realizados a pincel 

sobre placas de cobre, utilizando como medium um resistente ácido. As placas eram posteriormente 

submetidas ao ácido que corroía o cobre, ficando a parte que tinha sido desenhada com relevo. 

 ou os aguarelistas elevarem a aguarela ao 

patamar superior dos processos artísticos. 
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Em vez de utilizarem uma panóplia de histórias convencionais, como tinha 

acontecido durante o Rococó, preferia-se agora a exploração de novos temas que 

despertassem emoções verdadeiras. 

As aguarelas foram utilizadas por diferentes paisagistas, por permitirem um registo 

mais imediato da realidade envolvente. As aguarelas românticas inglesas foram também 

um modo de explorar novas composições. A utilização de um novo meio, que 

apresentava potencialidades específicas, permite a exploração de novas composições. 

Estas aguarelas apresentam perspetivas, enquadramentos da realidade que fogem às 

composições dos modelos dominantes de paisagem, criados por autores do período 

barroco, como Claude Lorrain. 

 

Fig. 19 - À esquerda e ao centro da figura encontramos duas aguarelas sobre papel de Cotman, 
respetivamente Greta Bridge e The dopgate, Duncombe Park, ambas de 1805. À direita temos uma 
pintura a óleo de Claude Lorrain, As musas de Apolo e o monte Helena de 1680, presente no Museum of 
fine arts, Boston, E.U.A.. 

A aguarela de John Sell Cotman (1782-1842), presente no centro da figura 19 

utiliza uma composição muito pouco habitual para a época. Ela representa um pormenor 

da natureza, apresentado em grande escala, utilizando uma profundidade de campo 

muito reduzida. Esta composição não corresponde minimamente aos modelos 

convencionais de paisagem, presentes na tradição barroca, parecendo anunciar os futuros 

enquadramentos da fotografia. Mesmo, em relação aos materiais tradicionais, como o 

óleo, há a necessidade de os utilizar de modo novo. Assim os impressionistas e os 

pintores da Escola de Barbizon não utilizavam as tintas de óleo, de modo tradicional, tal 

como tinha acontecido desde o século XV. Em vez dos pigmentos serem triturados e 

misturados com óleo de linhaça, estes eram agora produzidos industrialmente, inseridos 

em tubos, o que permitiu serem transportados para o exterior. 
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2.5 - A VERDADE NA RELAÇÃO COM A NATUREZA 

 

As visitas regulares efetuadas aos jardins e parques naturais são acompanhados de 

sessões de desenho, onde são realizados desenhos/pinturas em contacto com a paisagem 

envolvente. 

Nos espaços pertencentes a reservas naturais, tal como acontece nos jardins, tenho 

realizado pinturas/desenhos utilizando grafite, acrílicos e tinta-da-china. Estes desenhos 

servem, por vezes, como referentes para trabalhos maiores, realizados com outros 

materiais, produzidos no atelier. Os motivos dos desenhos/pinturas realizados no 

exterior são as árvores, plantas, paisagens, efeitos de luz presentes na natureza, 

observada. A própria imersão e passeio pela natureza permitem-me descobrir motivos de 

interesse para serem utilizados como temas, como modelos. 

O contacto, observação e registo das formas naturais também me permitem 

descobrir motivos de interesse para serem utilizados como referentes de trabalhos a 

realizar. Existe, à medida que trabalhamos, uma imersão gradual no ambiente, na 

atmosfera que nos rodeia e que permite um aumento das capacidades percetivas. É como 

se a perceção das cores, formas, luzes, atmosferas que nos cercam se tornasse maior à 

medida que realizamos os diferentes desenhos. 

A imersão neste universo natural permite-me determinar, de um modo mais 

consciente, elementos, formas, enquadramentos que devo explorar plasticamente. 

Nas sessões de desenho que realizo na natureza considero que a relação 

estabelecida com os objetos observados tem semelhanças com a atitude de Constable 

(1776-1827). Em Constable existe a disponibilidade para pôr de lado modelos de arte, 

gostos estabelecidos, a necessidade de agradar ou de nos cingirmos à vontade do meio 

artístico envolvente. 

A importância que é dada à paisagem, durante o período romântico, participa 

também desse movimento em direção à autenticidade. Procura-se a exploração de 

sentimentos verdadeiros e das emoções despertadas pelo contacto direto com a natureza. 

Evocamos Constable e os pintores românticos30

                                                           
30 Somos fortemente influenciados pelo Romantismo (ideias e pinturas). O Romantismo é o movimento 

artístico dominante na primeira metade do século XIX e que valoriza a subjetividade, a expressão do eu, a 

emotividade, a paixão, a fé, os nacionalismos, por oposição ao racionalismo e iluminismo dominantes no 

, pois pretendemos criar uma arte 

onde a sinceridade, a verdade das emoções seja dominante. Constable preteriu a 
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satisfação do gosto do público e dos críticos de arte do seu tempo em nome do 

estabelecimento de uma relação mais direta, imediata e verdadeira com as paisagens 

representadas. Constable quis ser sobretudo honesto para si próprio e para o modo como 

percecionava a realidade. 

Quando utilizamos o termo verdade relacionado com Constable, estamos 

sobretudo a referir-nos à verdade dos sentimentos e das sensações face à natureza, que 

estão presentes, de modo particular, em Constable. Essa sinceridade na relação com a 

natureza, deixar que as emoções do pintor sejam canalizadas pelas emoções sentidas 

face à natureza foi um processo novo no período romântico. Constable, ao longo do seu 

percurso artístico, afasta-se progressivamente dos modelos herdados da paisagem 

pitoresca para deixar que a sua pintura seja influenciada e canalizada pelas emoções e 

sensações, tidas em primeira mão, que ele obtém face ao contacto direto com a natureza. 

A pintura de Constable deve muito à tradição da pintura veneziana, por associar o 

gosto pela pincelada larga e expressiva com a prevalência dada à cor saturada e aos 

contrastes proporcionados por estas tonalidades. Sendo preocupado com a tradução fiel 

das perceções visuais, Constable privilegia a pincelada curta, fragmentada, saturada, que 

prenuncia os impressionistas. 

Constable faz, desde o início da sua carreira, o elogio do campo inglês. É uma 

paisagem rural, habitada, preenchida pelos diferentes trabalhos rurais e onde a própria 

paisagem está formatada por essas atividades agrícolas. O pai de Constable era 

proprietário rural e o conhecimento íntimo que o pintor possuía, das atividades rurais 

inglesas, transparece nas suas pinturas. A harmonia que emana dos quadros de 

Constable resulta de uma harmonia social e reproduz um período muito concreto, 

correspondente ao princípio do século XIX, dominado pela prosperidade económica e a 

paz social entre proprietários e trabalhadores. Nas telas correspondentes aos anos vinte e 

trinta do século XIX, Constable continua criar paisagens que reproduzem o modelo 

dominado pela harmonia social, apesar de essa realidade ter desaparecido com a 

recessão económica e a mecanização da agricultura que seguiram a revolução industrial, 

e as guerras com a França. Durante estas décadas a produção industrial crescente vai 

canalizar os meios financeiros e humanos que antes eram absorvidos pelo mundo rural. 

                                                                                                                                                                           
século XVIII. Como pintores românticos destacam-se Friedrich, Runge; Eugène Delacroix (1798-1863), 

Theodore Géricault (1791-1824); Constable e William Turner (1775-1851). 
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«(…) Constable´s labourers go about their business peaceably, the 

fields are full of corn, there is not a burnt hayrick in sight. For a member of 

the landowning classes to paint such scenes of rural harmony in Suffolk in 

the 1820s virtually amounts to propaganda (…)»31

o           

 

 

Fig. 20 - Nesta figura encontramos três óleos sobre tela de John Constable: à esquerda Wivenhoe 
park Essex de 1816, ao centro, Flatford Mill, de 1816, à direita Haywain de 1821. 

A pintura Wivenhoe park, Essex apresenta as virtudes do campo inglês. Na 

primeira metade do século XIX os viajantes procuram, nos seus percursos, paisagens 

pitorescas, que correspondiam ao modelo das paisagens idealizadas dados pelas pinturas 

do período barroco. 

Nesta pintura de Constable deparamo-nos com a presença de um lago, com colinas 

arredondadas, apresentando a paisagem vários planos correspondentes a diferentes 

distâncias do espetador. Nesta pintura temos a representação do campo inglês idealizado. 

A casa senhorial em último plano assegura a serenidade e a paz social que domina esta 

paisagem. 

Nas paisagens de Constable, sobretudo as correspondentes à primeira fase da sua 

obra, surgem em simultâneo a presença da casa senhorial e das casas /cabanas dos 

camponeses/trabalhadores. Esta paisagem pretende visualizar e reforçar a ideia de um 

período de harmonia social, de prosperidade económica que caracteriza as primeiras 

décadas do século XIX, em Inglaterra. 

Constable reúne, ao longo da sua carreira, essas duas ambições: representar o 

campo inglês, nos seus aspetos mais típicos e característicos; criar uma pintura que 

reproduza o real de um modo autêntico, sem artifícios e condicionantes. 

Constable prenuncia os impressionistas nesse amor pela representação do real. Ao 

longo da sua obra vemos uma tendência progressiva para que se mostre indiferente ao 

local representado. Em alguns quadros da sua última fase é difícil identificar a região ou 

                                                           
31 Vaugham, William, Romanticism and art, Londres, Thames and Hudson, 1994, pág. 203. 
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o local que o pintor representa. O gosto pela representação da natureza sobrepõe-se a 

essa preocupação de tipificar, de caracterizar uma determinada região. 

Nos seus últimos quadros notamos também que o pintor não se inibe de utilizar 

uma pincelada solta e expressiva, por mais que isto prejudique a leitura e a 

pormenorização dos elementos representados. 

Na análise da obra de Constable é importante investigar o processo artístico que 

ele utilizava. Constable fazia temporadas em diferentes regiões inglesas, especificamente 

para pintar e explorar essas paisagens em termos plásticos. Essas temporadas 

demoravam vários meses de modo a que o pintor pudesse integrar-se totalmente no 

espírito dessa paisagem.32

« (…) If Constable concern is for accurate observation, he is not 

interested in classification, he compiled no inventory of clouds and his 

studies of clouds were largely devoted to those kinds of cumulus associated 

with changeable weather. He sought only to gain a close knowledge of those 

transient moments that attracted him.(…)Like Coleridge, whose poetry he 

greatly admired, he felt the attentive perception of nature in itself to be 

spiritually uplifting.(…)»

 

33

O seu processo artístico está também relacionado com a utilização de pequenos óleos ou 

aguadas realizados na natureza e que utilizam uma pincelada solta e expressiva. Nestas 

pinturas, realizadas localmente, há uma procura de autenticidade, de representar a 

natureza, tal como se vê.  

 

 

 

                                                           
32 Constable-pintor romântico inglês, desenvolveu o tema da paisagem, sobretudo o campo inglês, tendo 

sofrido a influência de Claude Lorrain e Poussin. As suas pinturas exploram a perceção das mudanças da 

luz e dos fenómenos atmosféricos, presentes no mundo natural, tendo realizado inúmeros estudos sobre 

nuvens. Alcançou reconhecimento público, tendo sido membro da Royal Academie of Arts. 

33 Vaugham, William, Romanticism and art, Londres, Thames and Hudson, 1994, pág.194 e 206. 
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Fig. 21 - Nesta figura encontram-se três estudos de Constable tendo como tema, as nuvens. À 
esquerda, um óleo sobre papel em cartão, Cloud study de 1822. À direita um óleo sobre tela Study of 
cummulus clouds de 1822. 

As pinturas presentes na figura 21 correspondem a esboços realizados por 

Constable frente à natureza. São dominadas pela linguagem espontânea, gestual, 

imediata, através da qual Constable pretendeu traduzir, com honestidade, as suas 

impressões visuais. Elas fazem parte de uma série de estudos que Constable realiza sobre 

nuvens, onde pretende representar, através da linguagem da pintura, as diferentes 

impressões causadas por variados modelos de céus. 

Durante grande parte da sua vida, Constable evita transportar para as grandes telas, 

que ele expõe e vende na Royal Academy of Arts, esta linguagem espontânea. As suas 

grandes telas são realizadas em estúdio e têm a preocupação de se adaptarem ao gosto do 

público, mesmo do público entendido da época. Estas pinturas são mais acabadas, mais 

pormenorizadas, somam adereços de modo a caracterizarem um determinado local ou 

atividade humana. Referindo-se ao seu próprio trabalho Constable considera que: 

  «The immediate aim of the author in this publication is to increase 

the interest for, and promote the study of, the Rural Scenery of England, 

with all its endearing associations, its amenities, and even in its most simple 

localities; abounding as it does in grandeur, and every description of 

Pastoral Beauty.»34

No fim da sua vida, as obras de Constable, mesmo as grandes telas apresentadas na 

academia, apresentam uma linguagem imediata, espontânea e representam uma natureza, 

difícil de identificar. 

 

                                                           
34 R.B.Beckett, John Constable´s discourses, Ipswich, 1970. 
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Há assim progressivamente uma valorização da autenticidade, da experiência 

sensorial e emotiva no contacto e tradução, em termos plásticos, da natureza observada. 

No início da segunda metade do século XIX, é sobretudo para Constable e Turner (1775- 

1827) que os impressionistas vão olhar quando pretendem explorar os mecanismos da 

perceção visual. 

Fig. 22 - Nesta figura encontram-se três óleos sobre tela de John Constable, respetivamente, 

Salisbury Cathedral from the meadow de 1831, com 71x 90 cm, Stoke by Nayland  de 1836, presente no 

Art Institute of Chicago e The white horse de 1818-19. 

A pintura Salisbury Cathedral from the meadows, presente no lado esquerdo da 

figura 22, pertence à última fase da obra de Constable e é dominada pela presença da 

pincelada larga e expressiva. As árvores, as nuvens, a carruagem surgem pouco 

definidos e a pintura apresenta este carácter de inacabado, de esboço. A linguagem 

utilizada nesta pintura aproxima-se da que Constable utilizava nos esboços rápidos 

criados frente à natureza. Através desta linguagem, o pintor tenta captar a luz e as cores 

percecionadas. 

Turner, pintor inglês romântico, explora uma temática, onde a natureza se 

apresenta numa situação limite. As suas pinturas exploram a temática do sublime. Nas 

pinturas que obedecem a esta temática, o Homem vê-se confrontado com uma natureza, 

que lhe apresenta grandes desafios. Nestes casos a natureza apresenta-se imprevisível, 

desafiadora, obrigando o Homem a pôr-se em causa, a superar-se. São situações onde o 

Homem é obrigado a sentir receio, instabilidade, falta de segurança. São situações onde, 

por vezes, a própria vida é posta em causa. São momentos onde o Homem não 

contempla a natureza à distância, mas é obrigado e envolver-se emocionalmente com a 

natureza. No caso das pinturas de Turner trata-se, geralmente: do mar em convulsão, 

dominado por grandes vagas que destroem navios; do cimo dos Alpes dominado por 

precipícios, desfiladeiros. Mesmo quando Turner apresenta histórias religiosas ou 

mitológicas, como quando nos mostra Aníbal e os seus elefantes a atravessar os Alpes, a 

paisagem envolvente torna-se dominante. Os exércitos representados são elementos 

mínimos dominados por uma natureza avassaladora. Em qualquer destas situações o 
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Homem sente-se pequeno, indefeso face à natureza envolvente. A paisagem sublime 

entra frequentemente em confronto com a paisagem pitoresca, idealizada, o «locus 

aemoenus» clássico. 

Turner é também reconhecido pela importância das aguarelas na sua obra artística. 

As aguarelas foram utilizadas por diferentes paisagistas românticos por permitirem um 

registo mais imediato da realidade envolvente. Para Turner a utilização da aguarela vai 

ser um meio de explorar as transparências provocadas pelas nebulosidades das 

atmosferas envolventes. Ele explora as ambiguidades destes ambientes, sobretudo nas 

pinturas, tendo como motivo as paisagens venezianas. Aqui, as atmosferas e neblinas da 

laguna associam-se à nostalgia de um passado grandioso, perfeito, perdido. Turner, na 

sua última fase pinta quadros quase abstratos, onde a realidade se dilui em pinceladas de 

cor transparente, prenunciando o aparecimento da pintura abstrata. O caráter abstrato 

das últimas pinturas de Turner está também associado aos vapores, aos fumos, à 

sugestão de velocidade, proporcionadas pelo contacto com as novas paisagens urbanas, 

associadas à revolução industrial, onde se incluem os barcos e comboios a vapor. 

Nas pinturas de Turner é de destacar o modo diluído como ele utilizava a tinta, 

dando-lhe um caráter de transparência, muito conveniente na tradução das neblinas e 

dos ambientes enevoados, privilegiados pelo autor. Por vezes, ele jogava, na mesma 

pintura, com o contraste entre partes dominadas por tinta muito diluída, com áreas 

dominadas pelas pinceladas de tinta empastada. Predominam geralmente os tons 

neutros, sobretudo os castanhos, mas também os amarelos, muito luminosos, que 

ajudam a criar atmosferas misteriosas e indefinidas. 

Neste capítulo vou ainda referir um pintor português pelo papel fundamental que 

desempenhou na minha formação enquanto artista, mas também pela singularidade da 

sua linguagem, mesmo a nível internacional. 

A primeira vez que tive contacto com a obra de Henrique Pousão (1859-1884) foi 

enquanto aluno da F.B.A.U.L., na visita de estudo à exposição Pousão 1859-1884, 

realizada na Fundação Gulbenkian, sobre a obra do pintor. Fiquei desde logo fascinado 

com a qualidade da sua obra. Lembro a solidez do desenho, dominado pela presença de 

formas e volumes bem definidos, o rigor e estrutura das composições, sobretudo as 

correspondentes às suas pinturas de caráter mais figurativo e académico. Sendo aluno da 

disciplina de Desenho, lembro que estas pinturas e os desenhos académicos deste autor 

exemplificavam de modo excelente aquilo que nos solicitavam nalgumas destas aulas: 
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rigor e estrutura de composição, definição dos volumes e das formas, sobretudo 

associados ao desenho de modelo nu. 

O pintor foi bolseiro em Paris e em Roma, entre 1881 e 1883, onde conjuga os 

estudos e o convívio com académicos, com a realização de sessões ao ar livre, em 

diferentes partes de França e Itália. Pousão morre pouco depois, em 1884, já em 

Portugal. A sua obra corresponde assim a um período muito curto, cerca de dez anos, se 

incluirmos o seu período de formação escolar na Academia portuense de Belas-Artes. 

Trata-se de uma obra muito rica, que inclui um número extenso de trabalhos, apesar de 

corresponder a um período temporal muito pequeno. De todo o movimento naturalistas 

português que percorre a segunda metade do século XIX, considero que Pousão ocupa 

um lugar de eleição, pela singularidade e qualidade da sua obra artística. 

Da exposição na Fundação Gulbenkian o que mais me interessou foram as 

pinturas correspondentes à sua última fase, nomeadamente a 1881, realizadas em Itália, 

sobretudo as associadas à sua estadia na ilha de Capri. 

Neste período ele realiza uma série de apontamentos, pequenas telas ou tábuas 

pintadas a óleo, que registam vielas, becos, ruas estreitas, entradas de casas, realizados 

nesta ilha. Nestas composições a pincelada espontânea, a indefinição das formas, o 

registo das luminosidades e cores locais, conjuga-se com a estruturação das 

composições. 

Deste período saliento também as grandes composições, desenvolvidas segundo a 

horizontalidade e que traduzem paisagens urbanas e rurais desta ilha. Estes trabalhos são 

verdadeiras homenagens à luz, às arquiteturas brancas, à vegetação autóctone, dominada 

pela presença dos catos, desta ilha do mediterrâneo. 

Tendo Pousão vivido e frequentado os meios artísticos de Paris e de Roma, num 

período dominado pela presença do Impressionismo, ele vai absorver parcialmente a 

influência deste movimento. O gosto pela pintura plein air, o privilégio dado às 

paisagens naturais e urbanas, a liberdade e importância dadas à utilização da cor, 

nomeadamente a presença de sombras coloridas, como azuis e roxos saturados, que 

ocupam grandes áreas da pintura, são sinais de proximidade à linguagem impressionista. 

No entanto, o pintor nunca pretende a captação da azáfama e bulício das grandes 

cidades, assim como nunca se aproxima da pincelada fragmentada e da divisão dos tons 

presente nos trabalhos impressionistas.  
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2.6 - EXALTAÇÃO FACE À NATUREZA 

 

Partilho com Van Gogh (1853-1890) a exaltação sentida face à natureza. A beleza 

presente no mundo natural comove-me e o desenho, tendo como referentes os seus 

elementos, intensifica a relação que estabeleço com os mesmos. O mundo natural 

apresenta uma riqueza e uma diversidade que o tornam fascinante e apelativos como 

fonte de criação artística. 

A pintura de Van Gogh sempre me emocionou de um modo particular. Na casa 

paterna havia uma reprodução do Campo de trigo com ciprestes, presente na figura 23, 

na sala de jantar, o que tornou o convívio com esta obra muito frequente e constante. O 

que me fascina em Van Gogh é essa presença tão forte da emoção, patente na linguagem 

plástica utilizada, em qualquer das temáticas que ele abordou, sobretudo nas suas 

paisagens. 

A minha relação com a natureza é sobretudo uma relação emotiva, comovo-me 

com a beleza, a força, a intensidade de luz, dos contrastes presentes na natureza.   

Penso que partilho com Van Gogh a intensidade emotiva sentida face ao mundo 

natural. São sobretudo os estados emotivos de exaltação e entusiasmo que pretendo 

registar nos desenhos/pinturas realizados no exterior. O registo das formas naturais 

permite intensificar o relacionamento que mantenho com as mesmas. 

Tal como acontece com Van Gogh, a necessidade de testemunhar a exaltação 

vivida face aos objetos representados, sobrepõe-se à preocupação em representá-los 

fielmente, transfigurando a natureza. Ele criava as suas paisagens a partir do modo como 

as sentia e as vivia. Para Van Gogh o mundo envolvente era um mundo em ebulição, em 

constante mutação, um mundo vivo, onde os elementos tinham uma vida própria. A 

pintura testemunha esse estado de exaltação, onde os elementos naturais ganham vida e 

surgem transfigurados. 

A obra de Van Gogh vai resultar do cruzamento da influência da arte parisiense, 

naturalista, da segunda metade do século XIX - os impressionistas, os pontilhistas - com 

a herança nórdica, romântica. Podemos detetar a continuação da herança romântica, 

nessa espiritualidade traduzida através da arte. 

«(…)Van Gogh (…) continues to confront almost every Romantic 

dilemma posed to a Friedrich or a Palmer, for he, too, was an artist who 

thought of his painting not primarily as an aesthetic activity but as a means of 

communicating with those supernatural mysteries witch lay concealed 
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somewhere beneath the surfaces of the materialistic nineteenth-century 

world.»35

Van Gogh é filho de um pastor protestante e, sobretudo o início da sua carreira 

artística, é dominado por questões de ordem religiosa, espiritual e social. Nos primeiros 

anos da sua vida artística, ele vai deslocar-se para a Flandres para contactar e conviver 

com uma população muito pobre aí residente. As suas intenções eram do domínio da 

evangelização, contactar de perto e ajudar uma franja muito desprotegida da sociedade. 

As pinturas e desenhos resultantes desta experiência evidenciam bem as condições de 

vida precária destas populações, assim como o modo emotivo como Van Gogh as 

retrata. 

 

Mais tarde, vai para Paris e a sua pintura absorve todas as inovações trazidas pelo 

movimento impressionista e pós-impressionista. Ele vai conviver com as principais 

figuras do mundo artístico do período, como Paul Gauguin (1848-1903), Henry de 

Toulouse–Lautrec (1864-1901), Camille Pissaro (1830-1903), e a sua pintura vai ser 

muito influenciada por estes contactos. 

Enquanto as primeiras pinturas são escuras, estas, em Paris, vão integrar a lição 

impressionista: utilizam uma cor mais vibrante e intensa; contrastes de cores saturadas; 

o divisionismo; a influência do japonesismo nas suas composições. As suas obras 

tornam-se progressivamente mais vibrantes de cor, menos escuras, enquanto parte das 

preocupações espirituais das primeiras obras se mantém. 

Nos impressionistas e na escola francesa, em geral, notamos, sobretudo, uma 

preocupação naturalista, de determinar o modo como devemos representar o real. Van 

Gogh acrescenta a estas preocupações a presença da emotividade, a capacidade de 

tradução das emoções do artista face à presença da natureza. Observando as suas obras 

podemos descobrir pontos do contacto com toda a tradição romântica. 

As paisagens, que ele realiza isolando-se da sociedade, indo viver sozinho para o 

sul de França, onde poderia absorver a luz e os contrastes de cor produzidos na 

Provence mediterrânea, não são paisagens naturalistas, não pretendem representar o que 

se vê, mas sobretudo traduzir as emoções do artista face à presença da natureza. Ele 

pretendia criar, em conjunto com Paul Gauguin, uma comunidade de artistas, onde os 

ideais e processos artísticos pudessem ser discutidos e partilhados, o que não chegou a 

                                                           
35 Rosemblum,Robert, Modern painting and northern Romantic tradition, Nova Iorque, Icon Ed., 1977, 

pág.64. 
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ocorrer. Esta comunidade inspirava-se na Escola de Pont-Aven que tinha reunido, 

alguns anos antes, na Bretanha, Paul Sérusier (1864-1927), Émile Bernard (1868-1941) 

e Paul Gauguin. 

Seguindo os preceitos da escola de Barbizon e dos pintores impressionistas, 

transporta para o campo os materiais - telas, pincéis, tintas - para poder pintar 

diretamente em contacto com a natureza. As suas paisagens traduzem sobretudo o modo 

como ele sente a natureza. Toda a natureza se transforma, se deforma, traduzindo as 

emoções intensas do pintor: os campos de trigo parecem ondas do mar; os ciprestes 

parecem labaredas de fogo; as constelações estrelares ganham brilhos e formas 

inesperadas. Nos quadros de Van Gogh, os elementos naturais ganham vida, entram em 

movimento. 

Fig. 23 - Nesta figura encontram-se três paisagens a óleo sobre tela de Van Gogh: à esquerda 
Campo de trigo com ciprestes de 1890, medindo 73x92 cm, Oliveiras com 92x72,5 cm e Noite estrelada 
de 1889. 

Na pintura «Campo de trigo com ciprestes» toda a natureza encontra-se em 

convulsão: os ciprestes sugerem labaredas de fogo, as nuvens apresentam formas 

definidas e encontram-se em movimento; cada elemento é representado como tendo uma 

vida própria, está animado. As cores são muito saturadas e apresentam-se alteradas em 

relação ao modelo observado; os contrastes que as cores estabelecem entre si acentuam 

o carácter dramático estabelecido pelas formas. Cada elemento representado - os 

ciprestes, os buchos, as montanhas, apresentam-se como elementos individualizados, 

possuindo uma vida e um carácter próprios. 

Ele vai privilegiar os contrastes de cor intensa, assim como os contrastes das 

complementares, que transportam para as telas maior emotividade e efeito dramático. A 

sua pincelada é rápida e expressiva, o que traduz essa urgência em traduzir a emoção do 

artista face ao mundo envolvente. Ele não se afasta do mundo natural envolvente, mas 

faz parte dessa força, viva, cósmica, que é o mundo natural. 

Em muitas das suas pinturas podemos detetar pontos de contacto com os pintores 

pertencentes à tradição romântica. Nas pinturas de girassóis, cada girassol é como uma 
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entidade autónoma, individual, como uma pessoa, uma entidade. Van Gogh personaliza 

cada uma destas entidades, dando-lhes um carácter e emotividades próprios. Já nas 

pinturas de Phillipp Otto Runge (1777-1810) 36

« (…) But there are also irises, (…) which are seen growing wild, 

burgeoning before our eyes with the kind of tough, irrepressible energy that 

Runge has seized in his plants and flowers, and which can make us believe, 

once again, that a simple flower, an iris, can have the same magical aura as, 

say, the symbolic irises in such a late medieval Northern painting as Hugo 

van der Goes´ Portinary altarpiece.»

, pintor romântico, alemão, 

contemporâneo de Friedrich, podemos detetar essas preocupações na representação de 

elementos naturais, assim como na representação de crianças, dando-lhes um carácter e 

personalidades próprias, o que era inusitado no início do século XIX, tal como pode ser 

observado na figura 24. Até então as crianças eram vistas como adultos em pequena 

escala. 

37

Os impressionistas preocupam-se em traduzir o impacto que uma determinada 

realidade tem sobre o nosso olhar: as cores, as luzes. A pintura impressionista 

corresponde a uma análise da realidade, tal como ela é percecionada pelo olhar. Os 

impressionistas preocupam-se sobretudo com a cor, tentando traduzir a luminosidade e 

intensidade cromáticas, presentes na realidade, sobretudo nos espaços exteriores. Nessa 

análise da cor real, eles vão utilizar pinceladas curtas e saturadas, criando grandes 

contrastes de cor, sobretudo o contraste das complementares. 

 

Van Gogh não tem estas preocupações científicas e para ele a linguagem 

impressionista - os contrastes de cor saturadas, a pincelada rápida - são meios 

expressivos para traduzir a emotividade do pintor face ao mundo real. Ele não se 

preocupa em traduzir o impacto visual criado por um modelo, mas dá personalidade 

autónoma a cada elemento apresentado. 

                                                           
36 Phillipp Otto-Runge - Pintor romântico alemão. Utilizando uma linguagem próxima do classicismo, 

dominada pela linha e pelo pormenor, Runge explora universos criativos, dominados pela presença da 

figura humana e de elementos naturais, que testemunham o seu misticismo. Os seus retratos, muito 

realistas de crianças, testemunham a sua crença na individualidade e subjetividade humanas. 

37 Rosemblum, Robert, Modern painting and northern Romantic tradition, Nova Iorque, Icon Ed., 1977, 

pág.81 
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Enquanto Monet representa a noite estrelada, com objetividade, tal como nós a 

poderíamos observar, Van Gogh cria uma «Noite estrelada», presente na figura 23, onde 

as constelações descrevem movimentos espiralados no céu, transformando o céu numa 

entidade viva e vibrante. 

Fig. 24 - À esquerda desta figura encontra-se uma pintura de Otto Runge representando crianças. 
Ao centro e à direita temos duas pinturas de Van Gogh, intituladas respetivamente, Girassóis e O sol 

Na pintura ao centro da figura 24, cada girassol apresenta um carácter próprio, 

individualizado. Cada uma das suas pétalas encarna uma expressão particular, dada pela 

sua configuração e movimento. Cada girassol apresenta uma atitude particular e entra 

em diálogo com os restantes. 

Também a presença dos grandes sóis, que são uma constante na obra de Van Gogh 

têm os seus antecedentes nas pinturas românticas de Friedrich. Em algumas das suas 

pinturas, tal como acontece na pintura presente na figura 24, o sol é representado em 

grande escala, tendo uma grande presença física, ocupando uma área muito grande da 

pintura. 

Este sol traduz uma presença mística, sobrenatural, que domina, controla e protege 

a vida humana. Este papel dado ao sol, pela sua escala física e simbólica, também já 

estava presente nas pinturas de Friedrich. Os amanheceres e entardeceres são constantes 

nas pinturas de Friedrich. 

As texturas que Van Gogh utiliza, nas suas gravuras e desenhos, apresentam uma 

grande variedade e riqueza formal, sobretudo na descrição de plantas e árvores. Para 

cada elemento vegetal, Van Gogh inventa, utilizando a pincelada curta dos 

impressionistas, uma variedade inexcedível de pequenas «vírgulas» e traços que 

caracterizam esses elementos. 
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2.7 - A PROCURA DA EXPRESSÃO 

 

Os desenhos/pinturas realizados face à natureza testemunham o estado emotivo 

que estou a viver. A pincelada, as cores, as texturas utilizadas, mais do que traduzir uma 

realidade percecionada, pretendem testemunhar a minha reação emotiva face à natureza. 

Tal como acontece com os pintores fauvistas e expressionistas38

Ao realizar os meus trabalhos plásticos, face à natureza, há uma urgência que 

aumenta e que me faz entrar em comunhão com a mesma. É como se o próprio ato de 

representar os elementos naturais nos permitisse abandonar, por momentos, o estado 

consciente, e os meus gestos e atos fossem, por momentos, controlados por uma força 

maior, mais global, mais universal, mais natural, que me orientasse. É como se os meus 

registos fossem guiados por um certo automatismo. 

, o que prevalece 

na relação com o real é a tradução da emoção do artista. Através da pincelada, da 

escolha das cores, das texturas, das formas, mais do que captar uma realidade 

percecionada pretendo traduzir as minhas próprias emoções. 

O registo das formas, cores, volumes é rápido e à medida que as camadas de tinta 

se sobrepõem, intensifica-se a ligação estabelecida com os elementos observados, de 

modo que o ato criativo é imediato, pouco consciente. 

A pincelada que utilizo é rápida e expressiva traduzindo essas emoções sentidas 

face à natureza. 

Identificamo-nos intimamente com o movimento expressionista que se desenvolve 

dentro das seguintes coordenadas: é muito influenciado pela obra de Van Gogh, pela 

emotividade do pintor, pela pincelada rude e pelas cores vibrantes, contrastantes e 

violentas. Quando o movimento expressionista nasce 39

                                                           
38  Fauvismo e Expressionismo - Movimentos artísticos nascidos, respetivamente em França e na 

Alemanha, no início do século XX, fazendo parte das vanguardas do século XX. Ambos os movimentos 

realçam a importância da expressão das emoções, dos impulsos, da espontaneidade do artista, visível 

numa linguagem, onde prevalecem as cores intensas e contrastantes, o traço rude e irregular, a deformação 

dos elementos e dos espaços. Ambos os movimentos utilizam como referência as artes dos povos 

primitivos. 

, é apoiado por críticos, 

antropólogos e historiadores de arte. Valorizam a arte primitiva, sobretudo a africana e a 

39  Paisagistas expressionistas - Nos autores expressionistas que utilizaram a temática da paisagem 

destacam-se Emil Nolde, Kirchner e Kokoschka (1886-1980). A natureza surge transfigurada e deformada 

através da utilização da linguagem expressionista. 
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dos povos da Oceânia, por estas se mostrarem agrestes e simples. Nestas esculturas, as 

figuras humanas e os animais, são representados de modo muito sintético, muito pouco 

naturalista. As expressões demonstradas por estas personagens são muito intensas, 

fortes. A linguagem apresenta uma grande rudeza, testemunhando a rapidez e a violência 

da execução. Quando o mundo da arte valoriza a expressão destas esculturas, está 

sobretudo a valorizar a expressão que elas transmitem ao espetador. O que fascina o 

mundo da arte é sobretudo o impacto emotivo transmitido por estes objetos. Adotando 

uma atitude semelhante, eles vão valorizar a arte românica. Também esta se preocupava, 

sobretudo, com a transmissão de emoções intensas, emoções associadas à piedade e ao 

sentimento religioso cristão. 

  «(…)The selective attitude that had largely determined the purchases 

of museums and the routes of travelers was bound to disappear with this 

transformation of the mental set (…) Now distortion was seen as the result of 

expressive intention. Indeed, it was the absence of such distortion, the 

«photographic» rendering of nature, which appeared to be devoid of all 

artistic value (…)»40

Fig. 25 - Nesta figura encontram-se três esculturas tribais, ditas «primitivas»: Máscara Fang, do 
Gabão, máscara cerimonial feminina; máscara Kota do Gabão, de madeira e metal, com 51,5 cm; máscara 
Molo, povo-bolo do Burkina Faso. 

 

 

Na máscara Fang 41

                                                           
40 Gombrich, E. H., The preference for the primitive, Londres, Phaidon, 2002, pág. 219 

, presente na figura 25, nota-se sobretudo o modo sintético 

como o rosto é traduzido. Utilizando muito poucos elementos o escultor conseguiu dar à 

41 Arte Fang - Máscaras longilíneas e angulares criadas pelo povo Fang, utilizadas em cerimónias de caça 

ou integradas nas narrações de histórias. O povo fang ocupou os territórios dos atuais Camarões, Guiné 

Equatorial e Gabão, falando uma variante da língua Bantu. 
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figura uma expressão muito particular e forte. Esta escultura transmite, tal como a 

restante arte primitiva, uma expressão muito intensa, utilizando uma grande escassez de 

meios. Em termos de organização formal, ela é também muito simples: os seus 

elementos estruturam-se de forma simétrica e têm configurações aproximadamente 

geométricas. 

A linguagem utilizada por estas esculturas é de modo a criar este impacto emotivo: 

foge-se ao naturalismo, utilizam-se contrastes intensos de cor, as formas são simples, a 

execução é rápida e violenta. O mundo intelectual a artístico da Alemanha do princípio 

do século XX acredita que, deste modo, as verdadeiras emoções e sentimentos do artista 

se transmitem de um modo mais concreto e eficiente. 

Pretende-se que o artista expressionista se liberte de convenções, de 

artificialismos, e traduza o que possui de mais sincero, autêntico, essencial. O artista 

deve despir-se de tudo o que é acessório e restringir-se a testemunhar a sua essência, a 

sua alma. 

Nesta ambição dos artistas e intelectuais que suportam o movimento expressionista 

há uma ligação direta à tradição romântica. Também aqui se valoriza a autenticidade, a 

verdade do artista, mas as linguagens utilizadas para os transmitir são muito diferentes. 

A própria rudeza e imediatismo da linguagem expressionista são essenciais para 

que a emoção do artista possa ser canalizada de modo direto e eficiente. 

Emil Nolde (1867-1956) pertence ao movimento expressionista alemão do início 

do século XX e as suas paisagens marítimas são muito intensas, dramáticas. Nolde pinta 

sobretudo paisagens marítimas, onde os mares sobressaltados são dados por uma 

pincelada larga, espontânea, vital; onde as cores são intensas, emotivas, como os azuis 

associados aos negros. Tudo nestas pinturas é vibrante, imediato, brutal, emotivo. 

«(...)Like Nolde, many other artists of the early twentieth century 

continued that romantic pursuit of innocence, of a childlike simplicity of 

feeling and expression.(…)reached extraordinary extremes in their search for 

a state of being that could unite them closely with the primal truths of the 

natural and the supernatural(...)»42

Aqui não há pormenores naturalistas, não há a preocupação de traduzir um 

fenómeno natural, em particular, em ser fiel às cores ou às atmosferas naturais. 

 

                                                           
42 Rosemblum; Modern painting and northern Romantic tradition, pág.138. 
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A temática da paisagem é muito utilizada pelos pintores expressionistas alemães, 

sobretudo os pertencentes ao movimento “Die Brucke”, como Kirchner (1880-1938). 

Estes autores promovem encontros nos Alpes, onde convivem de um modo menos 

convencional, mais natural e selvagem, produzindo uma arte igualmente imediata e 

«selvagem». Há uma serie de pinturas, correspondentes às primeiras décadas do século 

XX, onde grupos de europeus surgem nus, a conviver entre si, rodeados de montanhas e 

lagos alpinos. 

Fig. 26 - Nesta figura encontram-se três paisagens marítimas de Emil Nolde. Ao centro um óleo 
sobre tela, O mar III de 1913, com 87x 100 cm. À direita temos O mar B, um óleo sobre tela de 1930, 
presente na Tate Modern, Londres. 

Esta paisagem de Nolde apresenta um mar e um céu em convulsão. As nuvens 

deslocam-se no céu e participam dessa agitação e violência que caracteriza esta 

paisagem. Toda a linguagem pictórica utilizada participa da agitação e violência da 

tempestade. A pincelada é larga e expressiva, as cores são intensas e contrastantes, a 

tinta é empastada de modo a criar efeitos texturais diversificados. 

«(…) Nolde´s seascapes, too, strike familiar chords in the history of 

Northern romantic painting, (…) Nolde´s molten palette and brushwork, 

where light, color, cloud and sea fuse into an indivisible whole of glowing, 

impalpable energy.(…)»43

O artista, através da sua linguagem expressiva, acompanha a violência da temática 

escolhida. Esta pintura, mais do que transmitir uma realidade exterior ao pintor, traduz 

as emoções do artista. 

 

Os pintores fauvistas tinham, atrás de si, toda a tradição herdada da experiência 

impressionista e pós - impressionista. Para estes pintores trata-se sobretudo de 

explorarem a utilização da cor de um modo expressivo. Eles vão prescindir da fidelidade 

                                                           
43  Rosemblum, Robert, Modern painting and northern Romantic tradition, Nova Iorque, Icon Ed., 1977, 

pág.138. 
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ao modelo observado em nome da criação de contrastes de cor intensa e vibrante. Vão 

utilizar vermelhos, verdes, azuis vibrantes, aplicados através de uma pincelada rápida e 

expressiva. Muitas vezes as superfícies são dadas pela justaposição de cores vibrantes e 

não pelo processo de mistura de uma cor com preto ou branco. Estas cores são 

geralmente planas e muitas vezes são aplicadas sem que correspondam a uma superfície 

delimitada. 

« (…) belonged to the generation of painters who understood the 

picture surface to be primarily a flat piece of canvas covered with areas of 

paint. To them flatness was essential and their aim was decoration in the 

most elevated sense of the word. (…) and what disturbed the public when 

they first saw the oils was precisely their sketchy quality. In that the very 

nature of the work done at Collioure (…) means that every mark of paint is 

exposed on the canvas in the manner of a drawing or a sketch (…)»44

Estes pintores consideram que a vibração da cor deve sobrepor-se a todos os 

fatores de identificação e fidelidade ao modelo, que haviam dominado a tradição 

pictórica ocidental. Estes pintores põem de lado a tradição da pintura ocidental, em 

nome da procura de uma arte mais ornamental, onde a composição e exploração de cores 

saturadas não esteja submetida às restrições impostas pela representação fiel do mundo 

real. 

 

Toda a obra de Matisse vai desenvolver este paradigma - conjugar a utilização de 

uma composição dominada por uma linha ornamental e pela aplicação de cores intensas 

e vibrantes, não prescindindo totalmente da tradução de um determinado ambiente real. 

Matisse é o pintor que leva até às últimas consequências as ambições apontadas pelo 

movimento fauvista. 

  «Percebi então que se podia trabalhar com cores expressivas, que 

não são obrigatoriamente cores descritivas. (…) Havia que sair da imitação, 

mesmo da imitação da luz. Pode-se provocar luz pela invenção de 

superfícies uniformes, como se faz com os acordes de música. Servi-me da 

cor como meio de expressão da minha emoção, e não como transcrição da 

natureza. Utilizo as cores mais simples. Não as transformo eu próprio, são as 

relações que se encarregam disso. (…) Nada impede compor com algumas 

cores, como a música que é constituída unicamente com sete notas.»45

                                                           
44 Whitfield, Sarah, Fauvism, Londres, Thames and Hudson, 1991, pág.28 e pág.62. 

 

45 Matisse,Henry, Escritos e reflexões sobre arte, Lisboa, Editora Ulisseia, 1972, pág.196. 
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Tal como estava a acontecer com o movimento expressionista, as principais 

referências dos pintores fauvistas são procuradas na arte dos povos primitivos africanos 

e da Oceânia, assim como nas tradições artísticas e artesanais dos povos não europeus, 

nomeadamente pertencentes ao Islão e ao Extremo Oriente. 

« (…) Se admirava instintivamente os primitivos do Louvre e, 

portanto, a arte oriental (…) é porque encontrei aí uma nova confirmação. As 

miniaturas persas, por exemplo, mostravam-me todas a possibilidade das 

minhas sensações. Podia encontrar na natureza a maneira como devem 

surgir. Pelos seus acessórios, esta arte sugere um espaço maior, um 

verdadeiro espaço plástico. Isto ajudou-me a sair da pintura intimista (…)»46

Desde o século XIX que a riqueza formal das decorações e pinturas pertencentes à 

tradição não europeia vinham fascinando os apreciadores de arte e os artistas ocidentais. 

Estes ficavam maravilhados com a riqueza formal e com a vibração cromática de objetos 

artísticos onde a relação com o real era muito longínqua. 

 

Os pintores fauvistas vão assim reunir-se e explorar, em contacto com a natureza, 

um novo tipo de representação, mais espontânea, mais imediata, mais emotiva. Tal como 

acontecia com os pintores expressionistas, a tradução das emoções do artista, face à 

relação que ele estabelece com a paisagem, sobrepõe-se à representação fiel da mesma. 

Fig. 27 - Nesta figura encontram-se três pinturas fauvistas. À esquerda um óleo sobre tela de 
Matisse, Paisagem em Collioure de 1905 com 38,8x46,6 cm. Ao centro e à direita duas pinturas de Derain 
de 1905 respetivamente, Vista de Collioure, com 65x81 cm e Barcos no porto de Collioure, com 28x35,5 
cm. 

Na paisagem da autoria de Matisse, presente na figura 27, ele utiliza cores muito 

saturadas e uma pincelada muito solta e expressiva. As pinceladas apresentam-se quase 

individualizadas, destacadas umas das outras. Para Matisse é tão importante sugerir a 

paisagem observada como deixar transparecer as suas emoções face a essa paisagem. Os 

pintores fauvistas realçam, com evidência, que o artista tem a liberdade de criar 
                                                           
46 Matisse, Henry, Escritos e reflexões sobre arte, Lisboa, Editora Ulisseia, 1972, pág.196. 
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associações de cores, formas, espaços, que traduzam a emoção do artista face à paisagem 

observada. Neste grupo de pintores fauvistas, Vlaminck é aquele onde a pincelada é 

mais agressiva, onde as cores e os contrastes estabelecidos entre estas são mais 

saturados, onde a emotividade do pintor transparece com maior intensidade. Em Derain 

destaca-se sobretudo a série de pinturas tendo como tema o Tamisa e acidade de 

Londres. Aqui ele associa a linguagem fauvista com o Divisionismo. 
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2.8 - RELAÇÃO ÍNTIMA COM A PAISAGEM 

 
Pensamos partilhar com este tipo de pintores a necessidade de estabelecer com o 

objeto representado uma relação de proximidade afetiva, de conhecimento íntimo. 

Ao longo dos últimos vinte anos, nas minhas sessões de desenho, tenho 

frequentado repetidamente os mesmos locais, como o Jardim do Ultramar ou a Reserva 

Natural do Estuário do Sado. O conhecimento íntimo desses locais, das perspetivas, da 

flora e formas aí existentes, influencia o modo como observo e represento essas 

paisagens. 

A representação insistente e repetida dos mesmos elementos naturais, permite-me 

conhecê-los melhor, de modo a poder tirar partido plástico deste contacto. Quando me 

dirijo, num determinado dia, para a Reserva Natural do Estuário do Sado, posso 

antecipar o tipo de árvores que aí vou encontrar. A frequência dos mesmos locais 

permite-me estabelecer paralelos entre os processos, os resultados artísticos obtidos nas 

diferentes sessões. 

Apesar de frequentar sucessivamente a mesma realidade, as experiências obtidas 

são sempre diferentes. 

A partir do final do século XIX, sobretudo em França, desenvolve-se uma vontade 

de tentar traduzir, em pintura, uma relação com o mundo natural, mais íntima, mais 

personalizada. Durante os séculos anteriores, a natureza funcionava sobretudo como um 

modelo, como um elemento exterior ao pintor, que ele deveria registar. 

Monet (1840-1926) vai pernoitar e viver próximo de uma cabana, que ele vai 

representar a diferentes horas do dia. Nestas pinturas, ele vai explorar as diferentes 

particularidades cromáticas, texturais, sobretudo luminosas proporcionadas pelo 

contacto com a paisagem que rodeia esta cabana, ao longo de vários dias; ele pretende 

explorar os diferentes modos como sente e perceciona este objeto, em diferentes 

momentos da relação que se estabelece entre ambos. 

«(...)What we are concerned with (…) is the attempt to transmit the 

experience of nature as a constantly changing organism, not as a kind of 

grand- scale still life. (…)the demands of the landscape artist to acquire a 

more scientific understanding of his subject  ̧ and the problems of how to 
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express, both as subjective experience and as objective fact, the continual 

changefulness of living nature.»47

Fig. 28 - Encontramos três óleos sobre tela de Monet. À esquerda Wheatstacks (end of summer) de 
1890-91, com 60x100 cm, presente no Art Institute of Chicago. Ao centro e à direita, respetivamente, 
Haystacks, end of summer morning, de 1891 e Grainstacks at Sunset, near Giverny, presente no Museum 
of Fine Arts, Boston, E.U.A. 

 

Estas são algumas das várias pinturas realizadas por Monet, enquanto visitante 

desta paisagem rural que incluía molhos de cereais, representados nestas pinturas. Ao 

longo de vários dias Monet vai permanecer próximo destes molhes, e representar 

exaustivamente a paisagem rural que as envolve. A pintura do lado direito da figura 

representa um momento correspondente ao nascer do sol onde toda a realidade fica 

eivada de tons alaranjados. Monet não está interessado em dar a conhecer uma realidade 

exterior, em particular, mas em dar a conhecer a sua experiência, as suas emoções e 

sensações enquanto habitante desse espaço. Pretende relatar, através destas pinturas, a 

sua relação particular e individualizada com esta realidade. Para traduzir esta experiência 

ele tem necessidade de criar várias pinturas que testemunhem os diferentes momentos de 

contacto com esta realidade, sobretudo as diferentes luminosidades que eles 

proporcionam. Os impressionistas estavam particularmente interessados em explorar a 

luminosidade e a cor, presentes nestas paisagens. Para tal, eles utilizam sobretudo as 

diferentes luminosidades que caracterizam as cores saturadas, assim como os contrastes 

de luminosidade, de quente/frio e de complementaridade que elas estabelecem entre si. 

Esta vontade do artista em deixar transparecer a relação particular que estabelece 

com o modelo - a paisagem - vai tornar-se característico dos pintores a partir do final do 

século XIX, prolongando-se para o século XX. 

A importância da relação afetiva e emotiva estabelecida entre o pintor e a 

paisagem envolvente vai ser, sobretudo, importante na obra de Paul Cézanne (1839-

                                                           
47 Andrews, Malcolm, Landscape and western art, Nova Iorque, Oxford University Press, 1999, pag.196. 
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1906)48

Na segunda metade da sua vida, Cézanne vai viver para o sul de França, para uma 

casa de família em Aix-en-Provence. Ele vive inserido na paisagem rural envolvente e o 

seu trabalho reflete esta presença da natureza. Ele retira-se do grande centro artístico, 

Paris, onde viveu e fez a sua formação, enquanto pintor, e vai alcançar a sua maturidade 

artística em contacto direto com as paisagens do sul de França. Cézanne foi um autor 

fundamental na nossa adoção da temática da paisagem. Quando começamos a desenhar 

e a pintar, utilizando como referente a natureza, utilizámos como modelo o percurso 

artístico de Cézanne. Para nós, ele é o exemplo máximo da persistência, em nome da 

prossecução de um ideal artístico. 

. Monet e Cézanne pertencem à mesma geração e vão partilhar modos idênticos 

de relacionamento com a natureza, nomeadamente quando esta funciona como motor de 

criação artística. 

A relação próxima, frequente e quase vital com o modelo, vai resultar na produção 

de objetos artísticos onde esta relação vai transparecer, vai ser visível. 

Este autor vai desenvolver uma relação emotiva, afetiva com a montanha de Sainte 

Victoire, perto da sua casa, que ele visita e observa frequentemente. Durante um período 

largo de anos Cézanne vai transportar as suas telas para junto desta montanha e deixar 

que a relação particular que ele estabelece com a mesma transpareça nestas telas. 

As inúmeras pinturas obtidas neste período mostram diferentes visões da 

montanha de Sainte-Victoire. Nelas, o pintor pretende conjugar a tradução de uma 

verdade percetiva com a criação de uma composição estruturada. Esta procura e a 

descoberta dos meios adequados para a traduzir só poderiam ser alcançados através da 

concretização de uma relação especial e persistente com o objeto representado. 

 

                                                           
48 Vida e obra de Cézanne - Cézanne faz parte dos pintores pós-impressionistas e estabelece a ponte entre 

a linguagem impressionista e o cubismo. Preocupou-se em conciliar a prevalência da cor com a 

estruturação da composição. Vive a segunda parte da sua vida retirado na Provença, perto da Montanha de 

Sainte Victoire que, juntamente com as naturezas-mortas, constituem os seus temas recorrentes. 
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Fig. 29 - Nesta figura encontram-se três das muitas pinturas realizadas por Cézanne frente à 
montanha de Sainte Victoire. À esquerda , um óleo sobre tela, Montagne de Sainte Victoire,vue des 
Louves de 1902-04. Ao centro,  Montagne de Sainte Victoire, óleo sobre tela, com 60x 73 cm, de 1904-06. 
À direita Montagne de Sainte Victoire, route de Tholonet, óleo sobre tela de 78x 99 cm de 1902-04. 

Na pintura presente no centro da figura 29 a pincelada utilizada na tradução das 

árvores, da montanha, das nuvens é muito regular, correspondendo a um trabalho 

metódico e demorado do pintor. A paisagem resultante é o somatório destas pinceladas 

individualizadas. Na tradução da cor e luz locais, Cézanne vai utilizar sobretudo os 

contrastes quente/frio, das complementares e de luminosidade que lhe permitem 

simultaneamente construir e estruturar a relação entre as formas representadas, assim 

como o espaço da pintura. 

As pinturas presentes na figura 29 são algumas das muitas pinturas/desenhos 

realizados por Cézanne face à montanha de Sainte Victoire. Sabemos que Cézanne 

transportou sucessivamente para esta paisagem as suas telas e instrumentos de pintura, a 

fim de estabelecer uma relação artística e íntima com esta realidade. 

Tal como tinha acontecido com as suas naturezas mortas, Cézanne pretende aqui 

conjugar a utilização dos contrastes de cores saturadas com uma maior estruturação das 

composições. As cores presentes nesta pintura são cromaticamente intensas e os 

elementos que a compõem apresentam-se estruturados de um modo sólido e consistente. 

 «(…)La peinture de Cézanne à la fin du siècle entra dans une phase 

nouvelle et ultime dans laquelle la couleur domina de plus en plus.(…) Mais 

dans les aquarelles et les huiles caractéristiques de la fin de sa vie, les 

contours deviennent diffus au point qu´ils ne donnent qu´une indication très 

rudimentaire des masses. (…) La couleur deviant plus intense et plus 

préponderante que jamais dans la determination de la forme; elle est étallé 

librement à grands coups d´eau ou de peinture diluée, ou en nombreux coups 

de brosse très charges qui se traduisent par une texture dense, chatoyante, 

semblable à la mosaique.(…)»49

                                                           
49 M. Murphy, Richard, Cézanne et son temps, Time-Life le monde des arts, 1971. 
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Para conseguir obter este efeito plástico, o pintor vai manter com esta montanha 

uma relação particular, íntima, familiar. Nestas pinturas da montanha de Sainte Victoire 

nota-se a regularidade das pinceladas individualizadas que testemunham o rigor e o 

espírito analítico e sintético que acompanham a realização destas pinturas. 

Esta intimidade com o modelo observado e nomeadamente com a paisagem só 

pode ser obtida através de um contacto diário, frequente, onde a criação de relações 

afetivas e emotivas, entre o pintor e o modelo, se estabelece gradualmente. A 

proximidade física e emotiva com o modelo permite criar obras artísticas onde a 

singularidade dessa relação se evidencia. 
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3 - PROCURA DE REFERÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

Neste capítulo procuramos sobretudo aprofundar o conhecimento de autores 

contemporâneos de que gostamos especialmente, cujas obras artísticas têm influenciado 

a nossa linguagem artística, ao longo dos anos. 

Tal como acontece com as obras de pintores pertencentes aos séculos anteriores, 

também as obras artísticas contemporâneas influenciam as nossas opções e escolhas 

criativas. Quando escolhemos um determinado motivo, que queremos explorar, ou 

quando utilizamos uma linguagem em particular, estas opções, umas mais conscientes 

que outras, são quase sempre conduzidas pela presença de obras de arte que 

funcionaram como referências. 

O conhecimento destas obras artísticas aponta-nos, frequentemente, caminhos 

alternativos, tanto em termos temáticos como em termos formais, que podem ser 

explorados. 

Mantemos com os autores, cuja obra vamos analisar, uma relação possivelmente 

mais íntima e mais forte do que com quaisquer outros pertencentes ao passado. De certo 

modo consideramos que fazemos caminhos paralelos, ainda que sejam sempre eles a 

influenciar o nosso trajeto artístico. Artistas, como Gerhard Richter (1932-) ou Georgia 

O´Keefe (1887-1986), foram fundamentais na adoção de muitas das decisões artísticas 

que determinaram o nosso percurso. 

Durante muitos anos, a única figura do panorama artístico internacional que me 

autorizava e estimulava a desenvolver o tema da paisagem foi Richter. O contacto com 

uma parte do Atlas de Richter, presente na Bienal de Kassel em 1996, foi como uma 

revelação, uma descoberta fundamental, que me acompanhou, estimulou e permitiu a 

minha exploração desta temática durante os anos seguintes. 

 

 

 

 

Fig. 30 - Nesta figura encontram-se três páginas do Atlas de Gehrard Richter respetivamente a 
folha 58, Double exposure, a folha 204, Nuvens e Abstract bilder de 1977-78. 
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Durante os anos 80 e 90 não era frequente encontrar autores importantes, no 

panorama nacional e internacional, que explorassem este tema. Richter também me 

influenciou na exploração simultânea de diferentes temáticas, o que para os galeristas 

portugueses é quase uma blasfémia. Conduzidos por motivos eminentemente 

comerciais, estes galeristas consideram essencial que o artista apresente uma obra que 

seja facilmente identificável e reconhecível pelo público comprador. Considero que a 

exploração simultânea de vários temas permite potencializar as obras pertencentes a 

cada um desses temas. Assim, para além da temática da paisagem, realizei também 

trabalhos abstratos e considero que estas duas atividades são complementares. 

Foi através da influência de Richter que me senti autorizado a explorar 

simultaneamente várias temáticas diferentes, apesar da oposição frontal desses 

galeristas. 

Também a importância que Richard Long dedica ao amor pelo passeio através da 

natureza, serviu-me de modelo e de exemplo na aproximação e usufruto estético da 

mesma. O que me fascina em Richard Long é sobretudo ele encarar como atividade 

artística a experiência estética de apreciação da natureza. Para este autor o próprio 

passeio e as experiências que ele proporciona, sobretudo as de carácter estético, já são 

por si só atividades artísticas. 
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3.1 - A ATUALIDADE DA TEMÁTICA DA PAISAGEM 

 

Um dos aspetos que consideramos fascinantes na obra de Richter é ter reinserido a 

temática da paisagem no panorama da arte contemporânea. Richter afirma-se como 

artista nos anos 60, adotando uma linguagem próxima da Pop-art,50

Como se pode entender, para Richter, qualquer temática abordada pelo artista é 

sobretudo a exteriorização de uma imagem mental. Para compreender melhor o modo 

particular como a temática da paisagem é entendida por Richter é importante conhecer, 

de modo mais aprofundado, o seu percurso e as suas preocupações artísticas. 

 em conjunto com 

Sigmar Polk (1941-2010) e Konrad Lueg (1939-1996). Desde os anos 60 até hoje, ele 

tem utilizado a temática da paisagem colocando-a em confronto com os diferentes 

movimentos artísticos surgidos durante este período. 

Richter nasceu e fez a sua formação artística na ex República Democrática da 

Alemanha. Aqui, ele vai desenvolver uma linguagem artística que concilia o grande 

virtuosismo com o empenhamento político. Neste período ele cria grandes painéis cuja 

temática é explicitamente integrada na propaganda socialista. Os países comunistas, 

pertencentes ao chamado «Bloco de Leste», viviam um grande isolamento cultural e as 

opções artísticas que se apresentavam aos artistas pertencentes a estes países eram muito 

limitadas. 

Nos anos 60, Richter vai viver para a Alemanha Ocidental e a sua obra vai mudar 

radicalmente. Ele vai voltar a frequentar aulas na Dusseldorf Art Academie para ter 

acesso a todo o património artístico que lhe tinha sido vedado anteriormente, 

nomeadamente a arte contemporânea ocidental. 

Este é um período de adaptação, que vai demorar vários anos, durante o qual ele 

vai procurar definir uma nova linguagem artística. É um período de experimentação 

onde ele vai trabalhar isolado, tentando absorver todo o manancial de novas 

informações e experiências proporcionadas pelo contacto com o mundo ocidental. Os 

trabalhos resultantes deste período são predominantemente abstratos e testemunham 

uma certa indefinição e dúvida. 

                                                      
50 Pop-Art - movimento artístico nascido no final dos anos 50 e que reflete, tanto em termos temáticos 

como formais, a sociedade de consumo e os meios de comunicação de massas dominantes na segunda 

metade do século XX. Surgiu nos países anglo-saxónicos e teve como maiores representantes: Andy 

Wahrol, Lichtenstein, Richard Hamilton entre outros. 
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A Alemanha Ocidental vive, durante estes anos, um período de grande 

crescimento económico, uma grande influência cultural e política dos Estados Unidos 

da América, e uma grande adesão aos modelos da sociedade capitalista moderna. A 

República Federal Alemã é assim uma sociedade consumista, regida pela procura do 

bem-estar material, dominada pela presença da produção industrial e pelos meios de 

comunicação audiovisuais de massas. 

No final dos anos 60, Richter vai associar-se a artistas como Sigmar Polke e 

Konrad Lueg, com o intuito de desenvolverem um percurso artístico partilhado e 

exporem em conjunto. Os trabalhos criados durante este período, por estes artistas, são 

geralmente associados à Pop Art. 

A Pop Art tinha nascido no final dos anos 50 em Inglaterra e nos E.U.A. e 

pretendia deixar transparecer, de um modo mais ou menos crítico, a influência crescente 

da sociedade de consumo e dos meios de comunicação audiovisuais na vida dos 

cidadãos. A Pop Art apropriava-se, de um modo explícito, das linguagens, das técnicas, 

do gosto estético e dos temas presentes nos meios de comunicação audiovisuais. A 

sensualidade ou a agressividade, presentes nos anúncios publicitários de bens de 

consumo muito requisitados, como os automóveis ou os eletrodomésticos, vão ser 

utilizadas nas pinturas de James Rosenquist (1933) ou de Richard Hamilton (1922-

2011). Andy Wahrol (1928-1987) vai explorar, nas suas serigrafias, a repetição, 

elemento dominante nos meios de comunicação audiovisuais, utilizando como 

referentes o mundo abordado pelos media: as celebridades, os escândalos, os desastres 

de viação, a publicidade. 

Os anos 60 são também dominados, em termos artísticos, pelo inconformismo, 

pela procura de novas linguagens artísticas. Assim, durante este período, põe-se em 

causa toda a tradição pictórica, escultórica, dominantes na tradição artística ocidental, 

em nome da procura de novas linguagens artísticas, mais coerentes e mais 

representativas da sociedade contemporânea. 

Nascem assim novas correntes artísticas como a Land Art, a Arte Conceptual, a 

Body art, o Minimalismo, as Performances ou a Optical Art. Estes novos movimentos 

reforçam a importância dos processos e das ideias, na criação artística. Estes autores 

consideram que a atividade artística não se deve resumir à criação de um objeto 

artístico. Durante os anos 60 e 70, a própria noção de obra de arte alarga-se muito, 

tornando-se muito mais ambígua. 
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Nestes movimentos, é fundamental a influência da obra de Marcel Duchamp 

(1887-1968), que defende que qualquer objeto pode ser considerado uma obra de arte. 

Quando Duchamp expõe um urinol numa galeria, ele está a dar a um objeto comum, que 

faz parte da vida quotidiana, o estatuto de obra de arte. 

As obras artísticas de Richter, nos finais dos anos 60, vão inserir-se na linguagem 

da Pop Art e vão testemunhar as preocupações dominantes presentes nos movimentos 

artísticos dos anos 60. Nestas pinturas, Richter vai querer negar todo o património 

pictórico pertencente à tradição ocidental. Estas pinturas pretendem imitar a linguagem 

e as temáticas presentes em fotografias, de modo a afastarem-se da linguagem 

tradicional da pintura. Estas pinturas demonstram o fascínio de Richter pela fotografia, 

linguagem mais tecnológica, mais impessoal, mais fria, mais imediata. Richter vai 

imitar, nas suas pinturas, processos específicos da linguagem fotográfica, como a 

utilização exclusiva de tons cinzentos ou a utilização do desfocado. Apesar das pinturas 

de Richter apresentarem geralmente uma realidade traduzida com grande pormenor, ele 

muitas vezes esborrata estas representações, de modo a sugerir o desfocado fotográfico. 

«(…) Working from a photo eliminates the artifice of form, color, 

composition. The photo defines these elements, which have only to be 

translated into paint. The intention is to give paintings the most unartistic, 

impersonal, and distanced character possible.(…)Their coloration and the 

surface resulting from the way the paint is applied are, quite simply, 

unique(…).»51

Fig. 31 - Três óleos sobre telas de Gehrard Richter de 1965: à esquerda Mulher com criança 
(praia), com 130x 110 cm; ao centro Mãe e filha (B), com 180x110 cm; à direita Horst com cão. 

 

                                                      
51 Dietmar, Elger, Gerhard Richter, A life in painting, Chicago, The University of Chicago press, 2009, 

pág.49. 
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A pintura «Mulher com criança», presente na figura 31, é realizada a partir de 

uma fotografia que retrata um episódio banal da realidade, uma mulher com o filho no 

colo, presentes numa praia. Esta pintura pretende explorar, em termos pictóricos, 

elementos que são característicos da linguagem fotográfica, nomeadamente a utilização 

das tonalidades de cinzento e o desfocado. Nesta pintura Richter demonstra 

simultaneamente a sua reverência pela linguagem da fotografia e pela banalidade e 

atualidade das realidades apresentadas. Esta fotografia apresenta um episódio na praia, 

facto banal e frequente na vida de qualquer indivíduo dos anos 60. 

Nestas pinturas, Richter vai utilizar, como referentes, polaroids, por ele tiradas, e 

fotografias presentes em jornais e revistas. Destas últimas, ele seleciona fotografias que 

ilustram essa sociedade moderna, pós Segunda Guerra Mundial. São representações de 

figuras da vida mundana, mas também figuras de políticos. Numa destas pinturas ele 

representa Jaqueline Onassis (1929-1994), figura emblemática da vida social e 

mediática deste período. Na pintura Mãe e filha, a personagem mais jovem é Brigitte 

Bardot (1934-). 

Influenciado pelos movimentos artísticos dos anos 60, ele defende que a escolha 

das fotografias, utilizadas como referentes das suas pinturas, é totalmente aleatória. A 

arte dos anos 60 defende o apagamento do artista, como autor. 

Neste período, também existe uma pintura que representa um oficial alemão nazi 

com uma criança no colo. Esta pintura levantou uma grande polémica, tendo a crítica 

artística considerado que Richter fazia o elogio do Nacional-socialismo. Richter 

defendeu-se, referindo que a escolha dos temas apresentados nos seus trabalhos era 

totalmente arbitrária. Nos anos 80, descobriu-se que o oficial e a criança representados 

eram parentes próximos de Richter, com quem ele tinha mantido uma relação pessoal 

intensa. Deste modo, constata-se que Richter, de modo mais ou menos consciente, 

mantinha uma relação afetiva particular com os temas presentes nestas fotografias. 

Neste grupo de pinturas dos anos 60, podemos incluir as primeiras paisagens de 

Richter. Tal como as restantes pinturas deste período, estas são realizadas tentando 

imitar as imagens e a linguagem da fotografia. As fotografias utilizadas, como 

referentes, foram tiradas na Córsega e no Egito. São paisagens tiradas durante as férias 

de Richter, que estão associadas a momentos de bem-estar e boa disposição. A maioria 

das pinturas pertencentes aos anos 60 e 70, representando paisagens, apresenta uma 

linha do horizonte muito baixa e alguns elementos, como árvores, presentes no primeiro 
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plano. Nestas pinturas o céu ocupa dois terços da pintura, adotando uma importância 

muito grande. 

O efeito do desfocamento é frequentemente dado através da utilização da espátula. 

  

Fig. 32 - Óleo sobre tela de Gehrard Richter, Corsega, catálogo 199, tem 86x91 cm, de 1968. 

A pintura presente na figura 32 faz parte de uma série de obras realizadas por 

Richter tendo como referência fotografias tiradas por ele durante umas férias. Esta 

pintura é uma das primeiras que aborda o tema da paisagem. Nesta obra artística 

podemos observar o modo fiel como Richter reproduz a paisagem presente na 

fotografia. Podemos observar também que esta paisagem surge esborratada, de modo a 

traduzir o efeito de desfocagem característico da linguagem fotográfica. Nesta pintura 

podemos detetar a presença de uma linha do horizonte baixa assim como a presença 

simultânea dos três elementos: terra, céu e mar. 

Apesar de durante os anos 60 e 70 Richter defender que o tema utilizado nas suas 

pinturas lhe era indiferente, mais tarde ele reconhece que esta escolha era norteada pela 

emotividade. 

Nos anos 70, Richter vai criar pinturas que ele intitula ”Charts”, tabelas. Estas 

pinturas apresentam uma superfície quadriculada, em que cada quadrado é preenchido, 

de modo uniforme, por uma cor. Richter defende que a escolha das cores e o local que 

elas adotam na superfície pictórica, é totalmente arbitrário. Estas pinturas inspiram-se 

nas tabelas de cores das marcas de tintas industriais. 

Tal como acontecia com as pinturas figurativas, Richter autoriza a presença do 

aleatório tanto na seleção do tema como na aplicação das cores. 

Nos anos 80, Richter vai sentir-se autorizado para criar pequenas pinturas 

abstratas que exploram a tradição da linguagem pictórica. Nos anos 80, surgem 

movimentos artísticos como a Transvanguarda, em Itália, ou os Novos selvagens, na 

Alemanha, que privilegiam a expressividade e a gestualidade. Estes movimentos 
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afastam-se das correntes mais conceptuais, experimentais e vanguardistas dos anos 60, 

existindo um “regresso à pintura», aos meios e processos de criação e exibição artísticas 

tradicionais, nomeadamente à pintura e à escultura. 

Inserindo-se nestas novas tendências, Richter vai criar pequenas telas que tentam 

explorar a linguagem específica da pintura. Aqui, ele vai utilizar os processos 

tradicionais da pintura para explorar uma linguagem dominada pela expressividade e 

pela gestualidade. Estas pequenas composições são muito coloridas, resultam de uma 

execução rápida e são muitas vezes trabalhadas com a espátula. De certo modo, elas 

traduzem a conciliação de Richter com a linguagem tradicional da pintura. 

« (…) The small abstract works were raw and and agressive, so much 

so that at first Richter would not accept them as valid paintings(…)Still, they 

fascinated him. They were nonobjective and illusionistic at the same time, 

thanks to the complex spatial effects that emerged in the course of painting 

(…)Making photographs of several sketches, in some cases only of details, 

he used them as motifs in large photorealistic works that he described as 

«soft abstracts»52

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 - Nesta figura estão duas pinturas abstratas, de pequena escala, de Gerard Richter, 
pertencentes à década de 70. À direita Abstract painting de 1976, mede 26 cm por23 cm, catálogo 398-2. 

Posteriormente, Richter vai fotografar estas pinturas e criar grandes telas que 

copiam a linguagem e as imagens presentes nestas fotografias. Nestas grandes telas, 

Richter vai aplicar os seus métodos de cópia de fotografias utilizando, desta vez, como 

                                                      
52 Dietmar, Elger, Gerhard Richter, A life in painting, Chicago, The University of Chicago press, 2009, 

pág.9. 
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referentes, fotografias das suas próprias pinturas. Estas grandes telas são semelhantes às 

pequenas, na composição utilizada, nas cores apresentadas, mas simultaneamente 

pretendem explorar as texturas e as especificidades da linguagem fotográfica, como os 

desfocados. 

Fig. 34 - Duas pinturas abstratas de grande escala da autoria de Gehrard Richter: à esquerda, 
Abstract painting, óleo sobre tela de 1978, com 200x250 cm, catálogo 436; à direita Abstract painting, 
um óleo sobre tela de 1977, com 200x 300 cm, catálogo 430. 

A pintura, presente no lado esquerdo da figura 34, apresenta grandes dimensões e 

foi realizada a partir da fotografia de uma pintura de escala pequena, onde o autor 

utilizou uma linguagem mais espontânea e gestual. Nesta pintura nota-se a necessidade 

do autor delinear as formas, assim como a presença dos desfocamentos. Tal como 

acontecia com as pinturas com temas figurativos realizados anteriormente, esta pintura 

apresenta um grande impacto dado pela grande escala mas também pela profusão de 

cores e pelo tratamento particular dado às superfícies. 

Nos anos 80 e 90, Richter vai continuar a criar pinturas, realizadas a partir de 

fotografias de paisagem. A partir deste período, Richter vai deixar que as duas temáticas 

- paisagem e abstracionismo - se misturem, interfiram mutuamente. Assim, em algumas 

das suas pinturas de paisagem, ele pinta pinceladas soltas, gestuais, aparentemente 

pertencentes à linguagem abstrata. No mesmo período, Richter cria pequenas telas 

abstratas, espontâneas e gestuais, que apresentam composições inspiradas nas 

composições utilizadas nas suas paisagens. É como se ele quisesse misturar 

propositadamente as duas temáticas, aparentemente irreconciliáveis. 
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Fig. 35 - Dois óleos sobre tela de Gerard Richter: Veneza, catálogo 606-3, com 86x 121 cm, de 
1986; Pintura abstrata, catálogo 551-2, com 43x 60 cm, de 1984. 

A pintura Veneza, presente no lado esquerdo da figura 35, reproduz fielmente uma 

paisagem da laguna de Veneza presente numa fotografia. Aqui Richter utiliza o seu 

processo habitual mas acrescenta-lhe uma série de manchas abstratas que parecem 

retiradas das suas pinturas com esta temática. Estas manchas abstratas, que 

complementam a pintura, foram possivelmente realizadas utilizando espátulas com 

grandes dimensões. 

Na pintura intitulada «pintura abstrata», presente no lado direito da figura 36, 

acontece um processo quase inverso. Esta pintura utiliza unicamente elementos 

abstratos, como cores, manchas e linhas, mas a composição que elas definem, em 

conjunto, remete-nos para a temática da paisagem. A mancha presente no lado direito da 

pintura sugere um arbusto. 

« (…) Today Richter comes at the problem from two extremes: the 
smooth, blurred, illusionistic landscapes and the abstract paintings with their 
complex structures and gestural strokes, seeking to bring the two together. In 
a group of small abstract works from 1984, featuring a sketchlike impasto 
brushstroke, he sometimes imitated the scheme of a photographed landscape 
(…) »53

Richter apresenta simultaneamente telas de paisagens, que são complementadas 

com pinceladas abstratas e telas abstratas que seguem as composições típicas de 

paisagens. 

 

Neste período, Richter cria ainda várias telas de paisagens, muito semelhantes 

entre si, que são como variações a partir de uma mesma fotografia de paisagem. Richter 

defende que, através destas inúmeras versões, elaboradas a partir do mesmo referente, 

                                                      
53 Dietmar Elger, Gerhard Richter, A life in painting, Chicago, The University of Chicago press, 2009, 

pág 277. 
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da mesma fotografia, ele pretende aproximar-se da ideia mental que ele guardou dessa 

mesma realidade. 

 

 

 

 

 

Fig. 36 - Duas pinturas de Gerhard Richter com o mesmo título, Queda de água, sendo ambas de 
1997 e óleos sobre tela. Enquanto a primeira tem 126x90 cm, catálogo 847-2; a segunda mede 165x110 
cm, catálogo 847-1. 

Estas duas pinturas, presentes na figura 36, são exemplos dessas telas realizadas a 

partir do mesmo referente. Elas foram realizadas a partir da mesma paisagem, uma 

cascata, e possivelmente realizadas também a partir de uma única fotografia dessa 

paisagem. Apesar de serem muito semelhantes denotamos algumas diferenças entre 

elas, como a escala, as cores e a luminosidade. Num texto da sua autoria, Richter 

defende que na sua obra com temática figurativa ele pretendia sobretudo traduzir a sua 

imagem mental dessas realidades. Deste modo podemos entender estas duas pinturas 

como aproximações da imagem mental que o pintor tinha da paisagem representada. 

Richter também defende que não existe grande diferença entre os dois processos 

artísticos por ele utilizados. Em ambos, Richter pretende aproximar-se de uma imagem 

mental que ele pretende definir e exteriorizar. As pinturas abstratas, espontâneas e 

pictóricas, são uma tentativa de exteriorizar uma imagem mental, feita de cores, formas 

e texturas. As fotografias de paisagens e as pinturas realizadas a partir destas fotografias 

não são mais do que tentativas de aproximação à paisagem que o artista guarda na sua 

imaginação. 

Neste sentido, tanto as telas abstratas como as pinturas de paisagem são tentativas 

de aproximação a imagens mentais que existem na mente do artista e que ele quer 

exteriorizar. 

Consideramos que Richter é o exemplo último da conciliação da arte 

contemporânea com a temática da paisagem. Ele defende, em termos teóricos e através 

da sua obra que, na realização de uma pintura, qualquer que seja o tema abordado, o 

importante é a exteriorização de uma imagem que primeiro existe na mente do artista. 
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João Queirós é o autor português que, para mim, traduz de modo mais evidente, a 

atualidade da utilização da temática da paisagem, em pintura. Acompanho a obra deste 

autor, desde os anos 80, quando ele expôs na Sociedade de Belas Artes, numa exposição 

coletiva, intitulada Sete pecados mortais. Desde esse momento que aprecio a sua 

linguagem gestual, o seu domínio dos materiais plásticos, a sua ligação à representação 

do mundo real. Numa conferência ocorrida na Escola Artística António Arroio, em 

2011, ele referia que a fantasia ou a criatividade podem estar presentes na observação 

ou nas diferentes soluções encontradas para representar um pormenor da realidade. Ele 

contrapunha esta opinião à conceção mais difundida e divulgada que relaciona a 

criatividade com associações inusitadas e absurdas entre objetos, ou ao atribuir aos 

objetos qualidades sensoriais que geralmente não lhes pertencem, tal como acontece nos 

quadros de Salvador Dali (1904-1989). São exemplos os telefones e os relógios 

derretidos ou os elefantes com patas de aranha. 

Ele hoje é o pintor português que trabalha o tema da paisagem mais reconhecido. 

Ele parte de apontamentos, sugestões obtidas em contacto com a natureza, explorando-

os depois, em estúdio, utilizando a linguagem da pintura, em grandes composições que 

apresentam uma grande escala. Para ele, a riqueza das suas obras reside sobretudo em 

traduzirem um olhar particular, um modo de percecionar a realidade único, 

individualizado. O espetador, através das suas pinturas, tem acesso a este universo que 

resulta da relação única estabelecida entre o pintor e realidade envolvente. 

A propósito deste assunto, numa entrevista a Bruno Marchand, ele refere: 

 

(...) O que me ocupa é como através da gramática da pintura se 

pode enunciar uma infinidade de relações que te interpelam quanto à 

tua experiência percetiva e quanto à forma como o teu corpo vive uma 

determinada realidade. E neste sentido a paisagem é um campo 

particularmente apropriado para explorar estas questões.54

  

 

                                                      
54 Queiroz, João; Marchand, Bruno, João Queiroz, Silvae, Lisboa, Culturgest, 2010,pag 231. 
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3.2 - NOVOS MODOS DE ENTENDER E TRADUZIR A PAISAGEM 

 
O que nos liga à Land Art 55

Este movimento artístico lida com a terra, tanto em termos simbólicos e poéticos 

como físicos, redefinindo totalmente a conceção de paisagem, tal como a conhecíamos 

anteriormente. É deveras significativo que a atividade artística realizada a partir da 

relação com a natureza pode ser agora um passeio na natureza, mas também uma 

intervenção física ocorrida numa paisagem com o fim de a transformar. Mais do que em 

qualquer outro movimento artístico detetamos aqui uma preocupação política e 

ecológica, de preservar salvaguardando a natureza ameaçada. 

 é sobretudo a enorme liberdade com que os seus 

autores concebem a noção de arte e de atividade artística. Partilhamos também com este 

movimento o sentimento de urgência face à preservação da natureza. A Land Art tem 

conquistado uma importância crescente no panorama da arte contemporânea nos últimos 

30 anos, pelo modo original e atual como utilizou e se apropriou da temática da 

paisagem. 

Apreciamos e identificamo-nos sobretudo com Andy Goldsworthy (1956-), cuja 

obra pretende conciliar o amor pela natureza com a criação de objetos esteticamente 

belos e a preservação da natureza. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 - Nesta figura encontram-se três obras de Andy Glodsworthy. 

A obra Ice star, presente no lado direito da figura 37, é uma escultura realizada na 

natureza, utilizando como material o gelo, da autoria de Andy Goldsworthy. É de 

                                                      
55 Land Art - É um movimento artístico que se apropria do terreno natural e o integra na obra de arte, 

estando associado à importância política crescente da ecologia. Nasceu nos anos 60, ao lado de 

movimentos como o Minimalismo, o Conceptualismo ou a Pop-arte, movimentos que valorizam os 

processos e o conceito na atividade artística, em detrimento da obra acabada. Desenvolveu-se sobretudo 

nos países anglo-saxónicos. 
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assinalar o carácter provisório desta escultura, sendo o seu tempo de vida muito 

reduzido. A apreciação estética desta escultura inclui todo o cenário natural que a 

envolve. 

A Land Art participa da revolução artística ocorrida na década de 60. Convive 

com movimentos como a arte conceptual, a Optical Art, as Performances, o 

Minimalismo, a Pop Art. Todos estes movimentos pretenderam acompanhar os tempos, 

as mudanças sociais e de mentalidade ocorridas no período do pós-guerra e 

revolucionaram o panorama artístico mundial. 

Estes movimentos artísticos vão privilegiar novos modos de criação artística fora 

dos parâmetros impostos pela tradição ocidental que implicavam a criação de um objeto 

artístico. A atividade artística pode agora traduzir-se numa experiência, numa ideia ou 

numa atividade. 
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3.2.1 - O passeio através da natureza 

 

O que consideramos fascinante na obra de Richard Long é dar ao passeio56

Nós também privilegiamos o passeio através da natureza e ficamos fascinados 

pela riqueza e diversidade das sensações olfativas, visuais, táteis que este tipo de 

passeio nos oferece. 

 através 

da natureza um carácter artístico. O próprio passeio, pela sua riqueza estética, 

transforma-se em atividade artística. 

Para Richard Long, a atividade artística não implica necessariamente a construção 

de um objeto artístico, pode traduzir-se unicamente por uma experiência, por uma 

experiência de caráter estético. Long planeia antecipadamente um trajeto através da 

natureza, que ele percorre. 

«I have been interested in using the landscape in different ways from 

traditional representation and the fixed view. Walking, ideas, statements and 

maps are some means to this end.(…)I have tried to add something of my 

own view as an artist to the wonderful and undisputed traditions of walking, 

journeying and climbing.(…)»57

Por vezes, Long elabora, ao longo do percurso realizado, pequenas construções, 

esculturas minimais, com formas simples, com carácter efémero e provisório, que 

testemunham a passagem do artista. Estas construções resumem-se, geralmente, a um 

conjunto de pedras, recolhidas localmente e formando círculos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56 Passeio - significa fazer uma caminhada através ou num local particular, um parque; fazer uma 

caminhada por lazer ou por exercício; andar ou deslocar-se a pé, numa cadência moderada. 

57 Richard Long, Five, six, pick up sticks Seven, eight, lay them straight, Londres, Anthony d´Offray 

Gallery, 1980. 
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Fig. 38 - Nesta figura encontram-se 3 fotografias que testemunham e simbolizam três percursos 
realizados por Long: à esquerda, A line in Japan, Mount Fuji, realizada no Japão; ao centro, Dusty boots 
line Sahara, de 1988; à direita, A line made by walking, de 1967. 

A fotografia, ao centro da figura 38, representa uma linha reta desenhada por 

Richard Long no deserto do Sahara, e simboliza o trajeto/passeio que este realizou nesta 

paisagem. Neste caso trata-se de um passeio através do deserto. 

Long também vai complementar a atividade artística dominante - o passeio na 

natureza - com a apresentação de trabalhos numa galeria pretendendo, através desta 

exposição, refletir sobre a experiência realizada na natureza. 

Nestas exposições, Long vai exibir os mapas dos territórios, onde regista os 

trajetos percorridos durante a experiência. Vai também apresentar esculturas 

semelhantes às realizadas na paisagem, utilizando desta vez materiais recolhidos 

próximo da galeria. 

Esta exposição funciona, tal como acontecia com a «non site»58

«The physical involvement of walking creates a receptiveness to the 

landscape. I walk in the land to be woven by into nature. Vertical trees and 

horizontal hills. The character of the walk cannot be predicted. (…) A 

crosscountry walk including camping allows a continuity of time influenced 

by the weather (…)»

 de Smithson 

(1938-1973), como um complemento à experiência artística realizada. Aqui, o artista 

reflete sobre o trabalho realizado e tenta explicá-lo ao público. 

59

                                                      
58 Non site - Elemento componente de uma obra de Land-Art, correspondente à apresentação numa 

galeria de todos os materiais - mapas, fotografias, filmes, elementos retirados da natureza - que permitem 

compreender e justificam o site, isto é a alteração ou o acontecimento ocorrido na natureza. 

 

59 Hamish Fulton, Into a walk into nature, Thirty one horrors, Munique, 1995, pág. 8-10. 
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Outros autores seguiram o exemplo de Long, como Hamish Fulton (1946-), que 

trabalhou sobretudo depois dos anos 80. Este autor pretende obter, através do passeio 

pela natureza, um estado de espírito particular, nomeadamente a exaltação e o 

entusiasmo proporcionados pelo contacto com a natureza. 

Fulton complementa o referido percurso através da natureza com uma 

amostragem, numa galeria, de fotografias, acompanhadas por frases escritas, que 

referem algumas indicações sobre o período temporal em que decorreu o passeio. 

 

 

 

 

 

Fig. 39 - Nesta figura encontramos 3 cartazes que testemunham e simbolizam as atividades 
realizadas na natureza por Fulton. 
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3.2.2 - O corpo imerso na natureza 

 
O que considero fascinante na Body Art, e em autores como Ana Mendieta (1948-

1985), é chamar a atenção para o papel regenerador da natureza. Para estes autores nós 

fazemos parte da natureza e a nossa relação física com a mesma é fundamental para o 

nosso equilíbrio físico e emocional. Considero também que as deslocações realizadas 

através da natureza e as pinturas realizadas nesses espaços são formas de estreitar a 

minha relação física e emotiva com esse universo. 

Sobretudo quando desenho na natureza sinto que a integração com o mundo 

natural se torna mais completa. As fronteiras entre a individualidade e o que me rodeia 

diluem-se. Partilho também com estes autores a ideia de que a natureza tem um papel 

regenerativo, curativo. 

Ana Mendieta reflete sobre a presença do corpo na paisagem. Realiza 

experiências, performances, onde experimenta, de modo particular, a relação do corpo 

com a terra, com os elementos componentes da paisagem. 

Na série Silhueta60

 

, Mendieta deita - se sobre diferentes tipos de superfícies, lama, 

erva, neve, de modo a que a forma e o volume do seu corpo fiquem registados nessas 

superfícies. Estes «moldes» de corpos humanos, presentes em diferentes paisagens, 

ficam registados em fotografias. Para Mendieta, a relação do corpo com os elementos 

naturais tem um papel regenerativo, como se o corpo mantivesse contacto com a terra 

mãe. Estes moldes traduzem também a posição do defunto, do corpo morto que volta a 

inserir-se na matéria natural. Há assim uma leitura ambivalente dada a estas imagens, 

onde a terra é simultaneamente elemento regenerador e local de enterro. 

 

 

 

                                                      
60 Série Silhuetas de Ana Mendieta, artista mexicana, iniciou o seu trabalho artístico na década de 60 e 

este insere-se Body Art. Na série Silhuetas, Mendietta cria várias fotografias que retratam os moldes do 

seu corpo sobre diferentes superfícies, relva, lama, areia. Nestas performances a terra é simultaneamente 

terra-mãe e local de enterro. 
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Fig. 40 - Nesta figura encontramos 4 fotografias pertencentes à série Silhuetas. As 2 fotografias do 
lado esquerdo mostram dois momentos da mesma performance. 

A figura 40 apresenta fotografias que se incluem na série intitulada Silhuetas, 

onde ela se encontra deitada sobre diferentes tipos de superfícies. Na fotografia, 

correspondente ao lado direito da figura 40, Mendieta surge deitada numa reentrância, 

no meio de um terreno com pedras. A sua posição esticada e hirta lembra as posições 

dos defuntos. Toda a imagem sugere uma celebração funerária. 

Em qualquer das atividades, associadas à presença do corpo na paisagem, é 

fundamental a experiência que o artista usufrui através do contacto físico mantido com 

os elementos naturais. Para estes autores, o contacto físico com a terra tem um papel 

regenerador. 

 Os autores de Land Art referem os aspetos benéficos do relacionamento físico 

com a terra, sendo esta entendida como terra-mãe, de onde provêm todos os seres. Para 

Mendieta a terra é simultaneamente um local regenerador e um local de enterro, para 

onde vão os corpos mortos. 
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3.2.3 - Regeneração e sustentabilidade 

 

A Land Art vai também preocupar-se com o papel transformador e regenerativo 

que as intervenções artísticas sobre a natureza podem ter, numa paisagem 

historicamente degradada pela atividade industrial e pela presença humana. 

Desde os anos 80 que a figura de Joseph Beuys (1921-1986) foi fundamental no 

meu posicionamento face a todo o tipo de questões relacionadas com o mundo da arte. 

As suas noções relacionadas com o papel atuante, interventivo da arte e do artista na 

malha social, sempre me cativaram.  

Considero também que as ações do artista, sejam elas uma pintura ou uma 

performance, deixam marcas tanto na vida das pessoas individualmente como na vida 

dos grupos sociais.  

Beuys vai mandar plantar, integrado na Bienal de Kassel de 1982, uma série de 

árvores, assinaladas com blocos de basalto, em diferentes pontos da cidade de Kassel. 

Através desta atividade ele pretende regenerar uma paisagem humana e natural 

degradada, em termos físicos, sociais, humanos. Para ele, a arte tem o poder 

regenerativo, salvífico, de melhorar as condições espirituais de uma localidade, tanto em 

termos humanos como físicos. 

«( …) Com la «escultura social», Beuys va más alla del «Ready 

made» de Marcel Duchamp. Porque no le interesa la relación museística, 

sino la relación antropológica. Creatividad es para él ciencia dela libertad. 

Todo el saber humano proviene del arte, el concepto de ciência se há 

desarollado partiendo de lo creativo. Así, sólo el artista ha creado la 

consciencia histórica. Se trata decididamente de experimentar lo figurativo 

en la historia. Por conseguinte, la historia debe verse de forma plástica. La 

historia es escultura (…)» 61

                                                      
61 Stachelhaus, Heiner, Joseph Beuys, Barcelona, Parsifal ediciones, 1990, pág.74. 
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Fig. 41 - As três imagens presentes nesta figura retratam três momentos da ação realizada por 

Beyus aquando da Bienal de Kassel de 1982. 

As fotografias presentes na figura 41 representam árvores mandadas plantar por 

Beuys, na cidade de Kassel, durante a Bienal de Kassel de 1982, inseridas no projeto 

7000 oak project. Junto a cada árvore foi colocado um pilar de basalto que representa 

simbolicamente essa árvore. Beuys considera-se, a si mesmo, um «escultor social», cuja 

obra tem um papel de intervenção na sociedade, podendo a arte ter um papel de 

reconciliador, de curar feridas, existentes no tecido social. Para Beuys, a arte tem um 

papel «curativo», «salvífico». Através das suas instalações, Beuys pretende interferir 

numa paisagem doente em termos físicos, sociais, humanos, de modo a restaurá-la. 

A partir dos anos 90, surgiram outros autores que criaram obras que pretendem 

interferir na paisagem, de modo a «curá-la», especificamente em termos ecológicos. 

Em Nova Iorque, Agnes Denes (1931-) vai criar, num terreno disponível, um 

campo de trigo, unicamente para chamar a atenção para a massificação urbana, para o 

aumento exponencial da população que vive nas grandes cidades e as consequências 

sociais e ambientais que isso acarreta e para a deterioração dos solos. As grandes 

cidades ocupam cada vez maiores territórios e a paisagem natural e agrícola encontra-se 

cada vez mais circunscrita e degradada. 

 

 

 

 

Fig. 42 - Nesta figura encontram-se três fotografias componentes da acção Wheatfield, que Agnes 
Denes realizou em Nova Iorque em 1982. 
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As fotografias, presentes na figura 42 testemunham o carácter surpreendente de 

observarmos um campo de trigo próximo de uma das maiores e mais imponentes 

metrópoles do mundo, alertando para o carácter massificador e inumano das grandes 

cidades. Estes artistas, através das suas ações, pretendem chamar a atenção para estes 

problemas de ordem ecológica. Na Finlândia, Agnes Denes vai planear a plantação de 

um grande número de árvores num terreno degradado por uma história industrial. 

Através desta ação, ela pretende recuperar e «salvar» esses terrenos, tornando-os mais 

saudáveis, em termos físicos e ambientais. Para estes autores, as intervenções têm 

sobretudo um carácter prático de alterar a história física e melhorar a situação ecológica 

das paisagens intervencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 - Três imagens que fazem parte da ação Tree Mountain, a living time capsule, 11000 trees, 
11000 people, 400 years, 1992-96, concebida por Agnes Denes na Finlândia. 

O desenho/projeto, presente no centro da figura 43, representa o modo como um 

grande número de árvores foi projetado para ser plantado na montanha de Ylojarvi, na 

Finlândia. Esta ação pretende reabilitar uma região degradada em termos físicos devido 

a uma intensa atividade industrial. Através da plantação destas árvores é dado a estes 

terrenos uma nova funcionalidade, mais saudável e ecológica. 

Consideramos que Beuys é uma das grandes figuras da arte do século XX, no que 

diz respeito ao papel que a arte pode e deve ter como fator de intervenção nas relações 

pessoais e sociais. Consideramos também fascinante o papel, simbólico, físico, que ele 

dá à importância da natureza na melhoria das relações entre humanos. Todo este 

percurso está bem documentado na obra que Einer Stachelhaus62

                                                      
62 Stachelhaus, Heiner, Joseph Beuys, Barcelona, Parsifal editions, 1990,  

 que explora as 
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diferentes facetas que compõem a atividade artística, política, social de Beuys, com base 

em entrevistas tidas com o mesmo.  
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3.2.4 - A procura da Beleza na natureza 

 

Tenho uma especial simpatia e pontos em comum com a obra de Godsworthy. Tal 

como Goldsworthy, também utilizo a beleza da natureza como ponto de partida para a 

criação artística. 

Geralmente referimo-nos à beleza natural por oposição à beleza das obras de arte, 

produtos realizados pelo Homem. Para Immanuel Kant (1724-1804) a beleza natural 

não se produz, mas encontra-se. A beleza natural diz respeito à apreciação estética 

proporcionada pelo contacto com o mundo da natureza. Todos os seres humanos, por 

menos eruditos que sejam, podem formular juízos de valor estético, têm acesso à 

contemplação da natureza e podem identificar-se com descrições onde a apreciação da 

natureza é expressa. As obras de arte resultam de ações intencionais e o 

observador/apreciador necessita de conceitos que o ajudem a decifrar essa obra. A 

beleza natural não é uma realização humana e nesse sentido não necessita ser decifrada, 

ela corresponde a uma livre elaboração da natureza. A beleza natural encontramo-la 

sobretudo na aparência da natureza, no modo como os nossos sentidos são motivados 

pelo contacto com a mesma. Para Kant ainda, a procura da beleza natural, ainda que seja 

uma atividade desinteressada, faz-nos sentir como seres morais e em conformidade a 

uma ordem e finalidade do nosso mundo.  

Considero plasticamente muito apelativas as obras de Goldsworthy e tenho um 

grande fascínio pela ideia de construir uma escultura a partir da utilização estrita de 

materiais naturais. O próprio carácter temporário destas esculturas, em que a degradação 

das mesmas na paisagem faz parte do processo criativo, parece-nos esteticamente 

interessante. O que acho fascinante na obra deste autor é o facto de ele procurar criar 

objetos belos, esteticamente apelativos, chamando a atenção para a beleza da natureza. 

Considero que é difícil não encontrarmos beleza em qualquer situação onde a natureza 

esteja presente. Trata-se de uma beleza quase espontânea, muito pouco fabricada e 

artificial, o que torna a contacto com a mesma ainda mais especial e extraordinário. 

Goldsworthy cria esculturas que obedecem a critérios de preservação do meio 

ambiente, como a realização de esculturas na paisagem, criadas unicamente com 

materiais extraídos dessa paisagem envolvente e tendo um carácter provisório, 

temporário. Para este autor, estas esculturas devem auto - degradar-se, de modo a não 

deixarem vestígios na natureza. Existe, à partida, um carácter ecológico, político, de 

preservação da paisagem, que domina a criação destes objetos artísticos, sendo estes 
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objetos artísticos também orientados pela procura da beleza. Ele está atento ao local 

onde constrói as suas esculturas de modo a que estas se integrem plasticamente na 

paisagem envolvente. 

Fixed ideas prevent me from seeing clearly.  My art makes me see 

again what is there, (…) I had to forget my idea of the nature and learn again 

that stone is hard and in so doing found that is also soft. I tore leaves, broke 

stones, cut feathers…in order to go beyond appearances and touch on 

something of the essence. (…) I cannot disconnect materials as I used to. My 

strongest work now is so rooted in place that it cannot be separated from 

where it is made, the work is the place. 63

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 - Nesta figura encontram-se três esculturas de Goldsworthy realizadas na natureza. Da 
esquerda para a direita encontram-se Ice star, Gold rowanlevs and hole e Woven brancharch 

A peça Ice star, presente no lado esquerdo da figura 44, é uma escultura que 

utiliza como material o gelo e que está localizada no meio de um lago, de modo a 

relacionar-se espacialmente com as margens que o envolvem. O espetador que observa 

esta escultura, deve apreciá-la integrada na paisagem envolvente. 

Tal como acontece na maioria das obras de Land art, estes artistas complementam 

a construção da escultura, na paisagem, com a exposição, numa galeria, de material 

documental e fotográfico, que complementa e ajuda a compreender a criação da 

escultura. Nestes espaços são mostradas fotografias que acompanham o processo de 

degradação e de integração progressiva das esculturas na paisagem e que são os únicos 

testemunhos da existência destas esculturas. O carácter provisório destas esculturas faz 

parte do seu carácter. 

  

                                                      
63 Andy Goldsworthy, Stone, Nova Iorque, Harry N. Abrams, Londres Viking books, 1994.  
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3.2.5 - Comunhão cósmica 

 

Alguns artistas criam obras de intervenção na natureza que apresentam 

preocupações relacionadas com a astronomia. Pretendem criar obras, que geralmente 

apresentam uma grande escala, e que chamam a atenção para o cosmos, para fenómenos 

astronómicos. Geralmente, estas intervenções são criadas em locais recônditos, 

desérticos, localizados no Oeste americano. 

Quando realizo desenhos/pinturas, integrado na natureza, uma das minhas 

principais ambições é perder parcialmente a consciência dos meus atos e pensamentos, 

o que permite uma integração maior na paisagem ambiente. A atividade de desenhar 

permite estreitar e intensificar este contacto, de modo a perder um pouco a consciência 

dos meus atos, o que dá acesso a uma integração na paisagem ambiente. Ao realizar 

estes desenhos pretendo a integração com os elementos naturais envolventes de modo a 

aumentar as capacidades percetivas, em termos visuais, olfativos, auditivos, tácteis. 

Muitas vezes as fronteiras entre a individualidade e os elementos naturais esbatem-se, 

como se, em conjunto, formássemos uma unidade. 

Deste modo, compreendemos a ambição destes artistas em criar uma arte que 

facilite a nossa compreensão e ligação física e afetiva com o cosmos. 

Nancy Holt (1938-2014) relaciona espacialmente uma série de tubos ocos, 

resultantes da produção industrial, que são colocados entre si, de modo a chamarem a 

atenção para fenómenos astrológicos. Estes tubos estão direcionados de modo a 

permitirem a observação do nascimento do sol, aquando dos solstícios e equinócios. 

«Time is not just a mental concept or a mathematical abstration in 

Utah´s Great Basin Desert. Time takes on a physical presence. The rocks in 

the distance are ageless (…) By marking the yearly extreme positions of the 

sun in the horizon, Sun Tunnels indicates the cyclical time of the solar year. 

The tunnels are aligned with each other and with the angles of the rising and 

setting of the Sun on the days of the solstices, around June 21 and December 

21. On these days the sun is seen on the horizon centred through tunnels. 

Actually, around the Summer Solstice the sun can be seen throught the 

tunnels for many days, the sunlight glowing gold on the tunnel walls.» 64

                                                      
64 Nancy Holt, Sun tunnels in Artforum, Nova Iorque, 1977, pág.32-37. 
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Fig. 45 - Estas 3 fotografias retratam a instalação «Sun tunels», realizada por Nancy Holt, no Utah. 

Estas fotografias mostram quatro tubos de cimento colocados em posições muito 

particulares. Eles estão direcionados de modo a podermos observar, através deles, o 

nascer do sol nos dias correspondentes aos solstícios e aos equinócios. Cada um dos 

quatro tubos apresenta pequenas perfurações, permitindo a observação, a partir dos seus 

interiores, das constelações de Draco, Perseus, Columba e Capricórnio. Estes quatro 

tubos estão colocados numa zona desértica, inabitada, de difícil acesso, em pleno Oeste 

americano, no Utah. 

Esta atitude interveniente perante a natureza é acentuada por James Turell (1943-) 

que comprou um vulcão extinto, também no Oeste americano, e abriu nele vários 

corredores que pudessem ser percorridos pelos espetadores. Estes corredores dão acesso 

a salas onde foram abertas janelas, propositadamente criadas para permitirem a 

observação de determinados fenómenos astronómicos: um céu estrelado, o movimento 

dos astros. 

Turell tem uma obra artística que explora questões relacionadas com a perceção 

da cor. Ele preocupa-se sobretudo com as relações entre a forma e a cor. Nas suas 

exposições a perceção das cores é influenciada pela forma em que estas se apresentam. 

As suas exposições apresentam geralmente grandes superfícies de cor, localizadas em 

situações espaciais particulares, inesperadas, que influenciam a perceção dessas cores. 

«Light is a powerful substance. We have primal connection to it. But, 

for something so powerful, situations for its felt presence are fragile. (…)I 

like to work with it so that you feel it physically, so you feel the presence of 

light inhabiting a space. »65

No vulcão extinto, Turell também explora as relações entre a forma e a perceção 

da cor. Assim, algumas das janelas abertas nas salas, pertencentes ao vulcão, podem ser 

 

                                                      
65 James Turrell, Roden Crater, James Turrell, Air Mass, Londres, The south bank centre, 1993. 
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interpretadas simultaneamente como formas coloridas, ou como aberturas dando acesso 

a vistas do céu e do espaço sideral. Ele coloca estas «janelas» em situações especiais de 

modo a criar ambiguidades de leitura. O espetador fica na dúvida sobre se estas 

«janelas» são formas planas, coloridas, pertencentes a estas salas, ou se são aberturas 

para o exterior. Sendo aberturas para o exterior, elas permitem a observação do céu, 

onde se verificam todo o tipo de fenómenos astronómicos. Turrell refere a propósito de 

Roden Crater: 

«I flew all the Western states looking for a site (…) I did not wanted 

the work to be a map upon nature, but I wanted the work to be enfolded in 

nature in such a way that light from the sun, moon and stars empowered the 

spaces.(…)I have selected different portions of sky and a limited number of 

events for each of the spaces. »66

Estando localizado numa região do globo desértica e fora dos grandes centros 

urbanos, é possível observar, com nitidez, uma grande variedade de fenómenos 

astronómicos. É também possível acompanhar, através destas aberturas presentes nas 

salas do vulcão, a evolução dos fenómenos astronómicos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46 - Nesta figura encontramos imagens de «Roden crater»: no lado esquerdo temos uma 
imagem aérea do vulcão; no centro e do lado esquerdo temos imagens de salas interiores do vulcão. 

A fotografia que se encontra no lado direito da figura 46 apresenta uma das salas 

construídas no interior do «Roden Crater». Nesta sala existe uma escada que dá acesso a 

uma janela com a forma de uma elipse. Esta janela deixa ver o céu que se encontra azul. 

Esta abertura para o exterior pode também ser lida, em termos visuais, como uma forma 

azul, opaca, pertencente ao interior da sala. Turrell pretende criar no espetador uma 

                                                      
66 James Turrell, Roden Crater, James Turrell, Air Mass, Londres, The south bank centre,, 1993. 
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leitura ambígua do espaço, em que a forma elíptica tanto pode ser lida como uma 

superfície plana ou como uma abertura para o espaço exterior. 

O interesse da obra de Turrell é permitir a observação e a reflexão sobre 

fenómenos da ordem da astronomia, associadas a questões relacionadas com a perceção 

da cor e da forma. É de assinalar novamente, tal como já acontecia com a construção 

das grandes esculturas na paisagem, o enorme investimento financeiro e logístico que 

acarretam a criação destas obras de Land Art, financiadas por museus ou entidades 

locais. 

É curioso também assinalar que geralmente as obras de Land Art, situando-se em 

locais recônditos e afastados dos grandes centros urbanos, exigem do espectador uma 

deslocação, que por vezes acarreta vários dias. 
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3.2.6 - Novos modos de entender a paisagem em Portugal 

 

Neste capítulo vou referir a obra de Alberto Carneiro, como exemplo de autores 

portugueses que influenciaram o meu percurso artístico. Sou frequentador assíduo de 

exposições, em galerias e museus, também dentro do país, sobretudo em Lisboa. 

Acompanho com regularidade a vida artística portuguesa, sobretudo a relacionada com 

as Artes Plásticas. Desde o início dos anos 90 que acompanho a obra de Alberto 

Carneiro, através das inúmeras exposições deste autor, a que assisti. Lembro sobretudo 

da retrospetiva da obra deste autor ocorrida na Casa da Cerca, em 2011, onde pude 

confrontar obras recentes deste autor com outras, nomeadamente instalações 

pertencentes aos anos 70. 

Identifico-me com a proximidade à natureza que ele transmite através da sua obra. 

Seja nas suas obras escultóricas, realizadas em madeira, seja nas suas instalações que 

aparentemente apresentam um carácter conceptual, é visível a ligação estreita com a 

natureza, ficando expressa a vontade de testemunhar através da atividade artística essa 

relação íntima e vital. Em qualquer dos seus trabalhos podemos observar essa ligação 

poética, vivencial, vital, estabelecida com a natureza. O autor nasceu e viveu a sua a 

adolescência, integrado num meio rural e a sua obra traduz esta ligação íntima. 

Como observou Santiago B. Olmo: 

"Carneiro não marca nem estabelece distâncias com a natureza, e nos 

seus trabalhos a ideia de paisagem torna-se óbvia. Não encontramos uma 

formulação definida de estilo, pelo contrário, domina uma perspetiva 

evolutiva e transformadora, a partir da qual é possível compreender que o 

processo artístico implica outro processo interior de formação através da 

natureza. O que resulta essencial nos seus trabalhos é o modo no qual a ação 

na natureza permite construir e formar uma ideia de homem mais plena em 

fusão e contraste com ela."67

Das suas obras eu prefiro as esculturas realizadas em madeira, que fazem um 

elogio às potencialidades poéticas e artísticas deste material. Nestas esculturas, devido à 

 

                                                      
67 B. Olmo, Santiago, Alberto Carneiro, Santiago de Compostela, Centro Galego de Arte Contemporânea, 

2001, pág.127-128. 
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utilização da madeira, continuamos a sentir uma proximidade grande à natureza. Elas 

são apresentadas geralmente, formando conjuntos, e apresentam uma grande riqueza 

formal, dominada pela presença dos volumes, onde se estabelece o confronto entre 

superfícies concavas e convexas. Associo frequentemente estas esculturas ao Barroco, 

pela exaltação dos volumes, pelos contrastes de luz muito acentuados que as superfícies 

estabelecem entre si, pela riqueza e diversidade das texturas exploradas. Facilmente 

estabelecemos comparações entre estas formas, volumes, texturas com elementos 

naturais, sobretudo vegetais, frutos. 

 

Fig. 47 - Nesta figura encontram-se três obras de Alberto Carneiro, respetivamente O canavial: 
memória -metamorfose de um corpo ausente; Raiz, cal, folhas, flores e frutos; Arte corpo/corpo arte. 

Outro aspeto da sua obra que elogio e admiro são as suas instalações, onde ele 

transporta para a galeria os elementos naturais como árvores, um canavial ou molhos de 

feno. Através destas instalações, Alberto Carneiro pretende dar a conhecer as suas 

experiências, as suas emoções obtidas a partir do convívio com a natureza. Na 

exposição O Canavial: memória-metamorfose de um corpo ausente, de 1968, ele 

apresenta um canavial, em que as canas estão dispostas seguindo um código 

combinatório e que lhe lembram uma experiência sexual ocorrida numa paisagem 

semelhante.  

Tendo frequentado a Saint Martin´s School of Arts em Londres no final dos anos 

60, ele absorve desde muito cedo, as novas linguagens estabelecidas durante esta 

década. O que eu elogio nestas instalações é também a modernidade e atualidade que 

elas transportam. Apesar de aproveitar o seu passado rural para a génese das suas obras 

ele apropria-se das linguagens mais inovadoras, surgidas nos anos 60, em Inglaterra e 

nos E.U.A.. Estas suas obras mantêm ligações íntimas com a Land Art e com a Body-

Art. Podemos associar estas instalações aos non-site presentes na obra de Robert 

Smithson e Richard Long. Também eles pretendiam, através de exposições em galerias, 



108 

dar testemunho das construções, das experiências, das ações tidas em contacto com a 

natureza. 

Das instalações de Alberto Carneiro, que visitei, recordo com mais intensidade as 

que testemunham uma ação, um ritual ocorrido na natureza, como acontece em Trajeto 

de um corpo, de 1976-77. Nestas ações surge o corpo nú do autor que dialoga e cria um 

ritual em conjugação com a natureza. Aqui também podemos estabelecer paralelos com 

a obra de autores representantes da Body-art, nomeadamente quando criam rituais, 

interagindo de modo dinâmico com materiais naturais, nomeadamente com lama, de 

modo a sentirem, em termos físicos uma ligação e unidade com a terra-mãe. Estas ações 

têm frequentemente uma função de regeneração, de renascimento e por vezes também 

de morte, de enterro, como é o caso da série Silhuetas de Ana Mendietta. 
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3.3 - A QUESTÃO DA FOTOGRAFIA 

 

As relações estreitas da fotografia com a paisagem são quase intrínsecas e têm 

sido exploradas ao longo de toda a História da fotografia. Para exemplificar esta relação 

estreita poderíamos ter explorado a obra de Ansel Adams (1902-1984) ou Weston 

(1886-1958). No entanto preferimos selecionar um autor que prescinde de valorizar e 

aproveitar as potencialidades naturalistas da fotografia para problematizar a função e as 

possibilidades artísticas deste meio. 

Queremos refletir sobre o modo como técnicas artísticas, mais modernas e 

contemporâneas, abordaram a temática da paisagem. Sendo amante inconfesso da 

fotografia e tendo tido formação específica nesta área, através da frequência do curso de 

fotografia do AR.CO., quis abordar, nesta tese, a obra de um fotógrafo que considero 

particularmente interessante, Jeff Wall (1946-). 

Pretendemos sobretudo analisar o modo como o tema da paisagem foi trabalhado 

pelos novos meios artísticos, nomeadamente pela fotografia. Jeff Wall68

Consideramos interessante na obra de Jeff Wall a criação de fotografias que 

utilizam como referência a pintura. A natureza presente nestas fotografias está muito 

próxima do modo como os pintores modernistas exploraram a temática da paisagem. 

 não é um 

fotógrafo convencional e a sua obra inclui-se mais no domínio da arte contemporânea, 

em geral. Jeff Wall é um autor que ainda que crie fotografias, contesta e põe em causa 

as fronteiras e os objetivos deste meio artístico. 

Jeff Wall é um fotógrafo que iniciou a sua carreira no princípio dos anos 80 e que 

desenvolve uma conceção muito particular e original de fotografia. 

A escolha de Wall está relacionada sobretudo com o modo pouco convencional e 

irreverente como ele utiliza este meio. Na sua obra Wall põe em causa as capacidades 

intrínsecas da fotografia, isto é, sua capacidade de captar e traduzir, com imediatismo e 

espontaneidade, o mundo de modo naturalista. 

A fotografia, tal como o cinema, a televisão e os novos média, influenciam, de 

modo quase inconsciente, a maneira como percecionamos e compreendemos o mundo 

                                                      
68 Jeff Wall - Artista canadiano conhecido pelas suas fotografias em grande escala, realizadas em 

Cibacromo, inseridas em caixas de luz. As suas fotografias são encenadas, utilizando como referência 

pinturas conhecidas de autores como Manet, Hokusai ou os pintores barrocos. Wall prescinde da vocação 

naturalista da fotografia para criar objetos que solicitam do observador uma leitura subjetiva e crítica. 
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envolvente. Desde o período da adolescência que temos um grande fascínio pela 

fotografia e pela obra de autores como Weston (1886-1958); Cartier-Bresson (1908-

2004), André Kertez (1894-1985). De certo modo, a História da fotografia está 

subjacente e influencia o modo como percecionamos e captamos a realidade. 

O que consideramos fascinante na sua obra é o modo livre e abrangente como 

utiliza a fotografia. Para ele, uma fotografia é sobretudo um objeto de contemplação 

artística, possuindo uma forma e um conteúdo. A sua fotografia propõe e associa os 

universos da pintura e da fotografia. 

Tradicionalmente a fotografia estava relacionada com a captação de um momento 

da realidade. A fotografia era por essência e pelas suas características próprias, a arte 

capaz de captar fielmente um momento fugaz da realidade. A fotografia tem um carácter 

naturalista e a capacidade de «congelar» uma realidade, que se encontra em constante 

movimento. 

Desde o seu início também, a fotografia está associada à imprensa e mantém um 

carácter de registo fidedigno dos acontecimentos quotidianos. Autores como Cartier-

Bresson (1908-2004) ou Stieglitz (1864-1946) são paradigmáticos deste modo de 

conceber a fotografia. 

Quando expostas, estas fotografias eram geralmente apresentadas em pequena 

escala, a preto e branco, mantendo algo do carácter da fotografia de reportagem, 

publicada na imprensa. 

«(…) In the late 1960s, Pop and Conceptualism were committed to 

serial, sequential and para-archival procedures. Meanwhile, photographers 

continuing to make art in the guise of photo-journalism or documentary 

tended to exhibit their work according to the conventions of the page-based 

photo-essay. When specialist photography galleries began to open in the 

early 1970, their architecture and scale were premised on exhibiting suites of 

prints  not much larger than the page of a book.(…)the emergence of Jeff 

Wall´s photographic tableaux in the late 1970s, combining overt pictorial 

values with critical intentions was unexpected.(…)»69

Jeff Wall pretende explorar este meio artístico de outro modo; ele vai realçar o 

papel subjetivo da leitura de uma fotografia, vai pretender explorar os diferentes 

 

                                                      
69 David Campany, Picture for women, Londres, Afterall, 2011, pág.7-9. 
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significados que podem surgir da leitura de uma fotografia e vai encenar as suas 

fotografias. 

Uma das suas primeiras fotografias e possivelmente a mais emblemática da sua 

obra, é «Picture for women». Nesta obra surgem duas personagens, um fotógrafo e uma 

rapariga/modelo, tendo entre eles uma máquina fotográfica apontada para a frente, em 

direção do espectador. Estes três elementos encontram-se numa sala e apresentam-se 

paralelos em relação ao plano da fotografia que, aparentemente regista o reflexo, num 

espelho, da imagem obtida pela máquina fotográfica, anteriormente referida. 

 

Fig. 48 - À esquerda fotografia de Jeff Wall Picture for women de 1979, Silver dye bleach 
transparency in light box, mede 161,5x223,5 cm. À direita as obras de Wall expostas numa galeria. 

Picture for women, presente na figura 48, inclui todos os elementos necessários 

para a realização de uma fotografia, isto é, o fotógrafo, o modelo, a máquina 

fotográfica, o atelier. Nesta fotografia, Wall, ele mesmo, representa-se no momento em 

que realiza o ato fotográfico. O espelho reflete o momento da criação, em que ele 

dispara a fotografia. 

Esta fotografia provoca uma leitura muito ambígua e levanta questões 

relacionadas com a localização do autor e qual o ponto de vista utilizado. 

Esta fotografia define Wall como um autor que pretende sobretudo problematizar 

a linguagem fotográfica. 

«(…) Wall is positioned in front of the the mirror which he is 

photographing. We know this because we can see him in the mirror-picture. 

We can grasp that he is outside it because we can see him holding the shutter 

release mechanism of a camera, and when we see the camera we realize that 

the photo was taken in a mirror. It is hard to tell which way Wall is looking, 

and it is only by imagining a bird´s –eye view of the whole scene that we can 

be sure he is seeing the women facing him in the mirror and is not looking at 
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her back in the real space of the studio. We know that the young women is in 

fact on the same side of the picture plane as the photographer. She is, 

therefore, a viewer and no longer a figure; hence Picture for women, a 

picture addressed to a women. (…)»70

Para criar esta imagem, Wall inspira-se numa pintura de Manet (1832-1883), «Un 

bar aux follies bergères», que apresenta uma situação semelhante. Nesta pintura, uma 

empregada de bar olha em frente, em direção ao espectador, tendo nas costas a imagem 

refletida, num espelho, dos clientes desse bar. É como se tudo o que ela observa se 

encontrasse refletido no espelho. Inclusivamente, do lado direito da tela, podemos 

observar as costas, o reflexo do indivíduo com quem ela se encontra a conversar. 

 

 

Fig. 49 - Manet, Édouard, Un bar aux follies bergères, óleo sobre tela, 96x130 cm, 1882, 
Courtauld institute of arts, E.U.A.. 

Toda a sala, que está representada nas costas da rapariga, é simultaneamente 

aquilo que ela observa. Neste sentido, esta pintura problematiza a posição do autor e do 

modelo. O jogo de espelhos torna confusas as posições tradicionais do autor, do modelo 

e do espetador. 

Tal como acontece na fotografia de Wall, aqui também existe uma ambiguidade 

na leitura da imagem. Em ambas as obras de arte é difícil localizar o ponto de vista do 

autor e estabelecer as relações espaciais entre as personagens. 

Jeff Wall inspira-se muitas vezes em pinturas, quando planeia as suas fotografias, 

precisamente porque a pintura, como linguagem artística, implica uma leitura complexa 

e ambígua. 

                                                      
70Thierry du Duve; Groys, Boris, Jeff Wall, the complete edition, Londres, Phaidon, 1996, pág.13. 
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Em algumas fotografias, como em Mimic, Wall encena um episódio a que ele 

assistiu na realidade. A fotografia apresenta um casal que passeia na rua, passando ao 

lado de um sujeito asiático. No momento em o casal ultrapassa o indivíduo asiático, o 

homem, componente do casal, faz um gesto, esticando o canto do seu olho, pretendendo 

imitar os olhos alongados do asiático. As leituras que esta imagem proporciona ao 

espetador são muito diversificadas. 

 

 

 

 

Fig. 50 - Nesta figura temos 2 fotografias de Jeff Wall: Á esquerda Mimic. De 1982 , Silver dye 
bleach transparency in light box,  com 198x228,5 cm; ao centro A sudden gust of wind, (after Hokusai), 
Silver dye bleach transparency in light box, de 1993. À direita uma gravura de Hokusai, Yejiri station, 
Province of Suruga. 

No caso de Mimic, presente na figura 50, a fotografia foi totalmente encenada mas 

pretende imitar um momento da realidade, um instante fortuito e passageiro da mesma. 

O indivíduo de barbas põe a mão no olho, quando passa pelo indivíduo oriental, para 

dar a entender que ele tem os olhos rasgados, que ele é um oriental. Wall encenou ao 

milímetro esta fotografia - o cenário, os atores, o ponto de vista - de modo a construir 

uma imagem. 

Para criar esta imagem, o fotógrafo inspirou-se num acontecimento, a que ele 

assistiu na realidade. Em vez de o registar, no momento em que ocorreu, o autor prefere 

encená-lo, controlando agora totalmente o processo de criação da imagem, assim com as 

possíveis leituras que ela permite. As fotografias de Wall são sempre totalmente 

focadas, desde os primeiros aos últimos planos. 

Este fotógrafo utiliza, como referência, muitas vezes, pinturas conhecidas, porque 

na pintura essa preocupação com a narrativa, com a relação dramática e emotiva entre 

as personagens, é fundamental. É o que ocorre na conceção da fotografia A sudden gust 

of wind, presente no centro da figura 50, que sofre grandes influências da gravura de 

Hokusai (1760-1849). 

Jeff Wall aprecia muito e utiliza, por vezes, como referência, a pintura do período 

barroco. O Renascimento corresponde ao período de aprendizagem da representação da 



114 

realidade, tal como a vemos. O Barroco é um período artístico onde já existe um 

domínio da representação do real, e que se preocupa com questões relacionadas com a 

narrativa, com o modo mais eficiente de contar uma história ou comunicar uma 

mensagem. A pintura barroca preocupa-se com os jogos de luz, com a relação espacial 

entre as personagens, para que se possa estabelecer uma relação dramática entre elas, 

para que as emoções possam aparecer. 

Na segunda metade do século XIX, a fotografia, vai parcialmente substituir-se à 

pintura, nessa função de representar a realidade e a natureza, tal como a vemos. A partir 

deste período, os pintores vão explorar uma relação mais íntima e subjetiva com o 

espaço envolvente. Interessa que a pintura traduza as emoções e a visão subjetiva do 

pintor, face à natureza. A partir de Manet e do modernismo, cada pintor vai desenvolver 

estas novas visões do mundo. O espaço presente nas montanhas de Sainte Victoire, 

pintadas por Cèzanne, não é o espaço perspetivado clássico, mas traduz a relação 

emotiva e subjetiva que o pintor estabeleceu com a natureza. 

Este é também o tipo de espaço que interessa a Wall, um espaço emotivo e 

subjetivo. 

«(…) one founded upon the immersion of the painter´s eye_ and his 

canvas_ in the light bath emanating from the motif. Perhaps this explains 

why in Wall´s work it is through reminiscences of a Cézanne-like space that 

the modernist resistance to photographic transparency is made 

manifest.(…)»71

Na pintura Storytellers, presente na figura 51, ele faz uma homenagem ao 

Déjeuner sur l´herbe de Manet. No canto esquerdo desta fotografia surgem três 

personagens que são réplicas das três figuras que dominam a pintura de Manet. Todo o 

centro desta fotografia apresenta uma superfície espacial arredondada, que não explora 

as características típicas do espaço perspetivado clássico. Este espaço lembra antes os 

espaços subjetivos da pintura modernista. 

 

 

 

 

 

                                                      
71Thierry du Duve; Groys, Boris,  Jeff Wall, the complete edition, Londres, Phaidon, 1996, pág.29-30. 
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Fig. 51 - Nesta figura temos duas fotografias de Jeff Wall: à esquerda, Storyteller de 1986, Silver 

dye bleach transparency in light box, com 229x437 cm e à direita, Forset, Silver gelatin print, com 

240x303 cm, de 2001. 
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3.4 - CONTEMPLAÇÃO INCONDICIONAL DA NATUREZA 

 

O que nos fascina na obra de Georgia O'Keefe (1887-1986) é a entrega 

incondicional da autora à natureza e à sua contemplação, a exploração poética dos seus 

elementos componentes. Fascina-nos o convívio, atento e quotidiano, que ela mantinha 

com os elementos naturais e a satisfação que obtinha da observação dos mesmos. 

Fascina-nos também a diversidade de texturas, as associações inusitadas de cores e a 

mistura entre o abstrato com o figurativo, que constituem o resultado desse convívio. 

Georgia O´Keefe 72

A pintora vive uma grande parte da sua vida numa região do Novo México, região 

desértica, alheada dos grandes centros urbanos. Ela vai viver imersa no mundo natural, 

envolvida por uma paisagem grandiosa, quase intocada pela presença humana, uma 

paisagem que corresponde às paisagens míticas do Oeste americano. 

 é uma pintora, cuja obra me tem acompanhado nas duas 

últimas décadas. Penso que ela é um exemplo paradigmático de persistência, de 

consistência e de amor incondicional à natureza. A vida e a obra desta pintora traduzem, 

com evidência, as características acima descritas. 

Aqui, ela vai relacionar-se, quase exclusivamente, com as formações rochosas, 

com os catos, com ossadas de animais, com os céus desta paisagem árida e majestosa. 

Tal como acontecera anos antes com Thoreau, ela vai ter a oportunidade de conviver 

diariamente e usufruir do contacto com essa natureza exuberante, mantida num estado 

virgem, selvagem. 

Este contacto íntimo e persistente com a natureza vai proporcionar-lhe a 

observação e o registo, em pintura, de uma diversidade infinita de gradações de efeitos 

luminosos, de cores, de texturas, de sensações visuais e tácteis. 

A autora fez a sua formação artística em Nova Iorque e, desde o início da sua 

carreira, o abstracionismo e a representação da natureza foram postos em planos 

paralelos. Os seus primeiros desenhos abstratos mantêm alguns pontos de contacto com 

o mundo observado, sugerindo espaços e figuras humanas. Estes desenhos foram 

                                                      
72 Georgia O´Keefe-pintora americana, casada com o fotógrafo Alfred Stieglitz, primeiras representantes 

do modernismo nos E.U.A. As suas pinturas conciliam elementos abstratos com referências a diferentes 

temáticas: flores ampliadas; o lago George; os arranha-céus de Nova Iorque; as montanhas do Novo 

México. Desde os anos 30 até à sua morte, nos anos 80 vive inserida na natureza, perto das montanhas 

desérticas do Novo México, onde cria séries de pinturas com temáticas como ossos, montanhas, plantas. 
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realizados na primeira década do século XX e pertencem às primeiras manifestações da 

arte abstrata nos E.U.A.. A exposição «Armory Show» tinha mostrado, em Nova 

Iorque, as novas correntes artísticas, surgidas na Europa, no início do século XX. 

 

 

 

 

 

Fig. 52 - Três desenhos de Georgia O´Keefe correspondentes à primeira década do século XX: à 
esquerda Drawing XIII de 1915, carvão sobre papel, de 61,8x47 cm; à direita, Blue, aguarela sobre papel, 
de 1916, com 40,5x27,8 cm.  

»(…)they investigated the possible consequences of injecting 

contemporary western art with  the aesthetic and philosophical principals of 

East Asian art (…)She began to concentrate on her own feelings and wishes 

and pared down the tools of her craft to a minimum in order to work as 

clearly and directly as possible. (…) total correspondence between the artists 

feelings and the work of art, sketched worlds in which the unknown has an 

irresistible appeal. (…)»73

No desenho a carvão de O'Keefe, presente no lado esquerdo da figura 52, existem 

alguns elementos curvos, arredondados, que sugerem árvores; a mancha branca 

ondulada do primeiro plano pode sugerir um rio, visto de cima. A leitura desta pintura 

permite simultaneamente a leitura de formas abstratas e figurativas. 

 

Na década de 20 do século XX, O'Keefe casa-se com um dos grandes nomes da 

fotografia e do mundo artístico de Nova Iorque, Alfred Stieglitz74

                                                      
73 Ricter, Peter-Cornell, Georgia O´Keefe and Alfred Stieglitz, Munique, Prestel,  2006, pág.40, 44, 48. 

. Através deste 

relacionamento, ela vai ter acesso ao contacto com a elite do mundo artístico americano 

e vê a sua obra exposta e reconhecida. 

74 Alfred Stieglitz - Fotógrafo americano, casado com Georgia O´Keefe, geriu a programação de galerias 

em Nova Iorque, onde promoveu o modernismo e as vanguardas europeias. Defendeu a fotografia como 

arte, ao lado da pintura e escultura. As suas fotografias exploram o lado efémero e passageiro da vida 

moderna, presente nas grandes cidades, como Nova Iorque. 
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Na década seguinte, O'Keefe vai realizar uma série de pinturas, criadas a partir do 

contacto com a paisagem do norte do estado de Nova Iorque, nas proximidades do lago 

Tahoe. Estas pinturas são realizadas aquando de uma estada prolongada que ela e o 

marido vão usufruir, na casa de família deste. Nelas pode observar-se o modo como 

O´Keefe explora o abstracionismo em conjugação com a representação da natureza. 

Aqui ela explora os aveludados, as cores densas e escuras, os contrastes dramáticos da 

luz, presentes na representação dos lagos. Nestas pinturas torna-se notório que a 

representação de paisagens e o abstracionismo convivem e confundem-se. 

 

 

 

 

Fig. 53 - Três pinturas de O´Keefe tendo como temática o lago Tahoe: à esquerda Lake George, de 
1924; à direita, From the lake II, de 1924. 

Na pintura presente no lado direito da figura 53, há uma sugestão de um mar 

alvoroçado composto por grandes ondas e um céu enevoado e tempestuoso. Esta pintura 

pode também ser lida como um conjunto abstrato de formas coloridas. Nesta pintura 

está patente a riqueza dos contrastes de cor, a sugestão das superfícies aveludadas, as 

tonalidades densas e profundas. O lago, referido no título, é o lago perto da casa de 

campo da família de Stieglitz que serve de referente para a grande quantidade de 

pinturas realizadas durante este período. 

Tal como ocorre com o fotógrafo Paul Strand (1922-2011), amigo de O´Keefe e 

do marido, ela vai criar composições que são grandes ampliações, a partir de 

pormenores de flores. As flores transfiguram-se ganhando novos significados. Os 

elementos dominantes são a estranheza das formas, associadas a uma grande riqueza na 

apresentação de texturas e as associações inusitadas entre cores. 
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Fig. 54 - Nesta figura encontram-se três pinturas de Georgia O´Keefe tendo como referente, flores: 
à esquerda, Grey line with black, blue and yellow, de 1923; ao centro, Music, pink, and blue nº 2 de 1918, 
um óleo sobre tela, com 88,9x74 cm; à direita, um óleo sobre tela, Flower abstration, de 1924. 

A pintura, presente no lado esquerdo da figura 54, tem como referente uma flor 

mas é sobretudo uma oportunidade para criar uma série de formas, de superfícies 

coloridas. É de destacar a grande subtileza e pormenor com que O'Keefe trabalha cada 

uma das superfícies e formas apresentadas. Ela preocupa-se sobretudo com as sensações 

tácteis e visuais que estas superfícies provocam. As cores apresentadas vão desde os 

azuis-escuros e densos, profundos, até às tonalidades rosas e amarelas muito diluídas e 

transparentes. 

«(…)Admittedly, the flowers have a very strong sensual aura(…)each 

painting as it was created took something of the feminine identity of 

O'Keefe.(…)The images, then, are «portraits» in the true sense of the word. 

They dipict characters whose vibrant colors and effusive forms draw us into 

a dialogue. (…)»75

Quando se estabelece no Novo México, ela vai levar, até às últimas 

consequências, o trabalho que tinha desenvolvido até então. Aqui, ela vive imersa numa 

natureza isolada, onde a riqueza formal, a diversidade das cores e das texturas são 

inexcedíveis. Vivendo em contacto diário com estes elementos, assistindo a todas as 

transformações proporcionadas pelas diferentes horas do dia e da noite, ela vai poder 

tirar o máximo partido da riqueza visual proporcionada por estas paisagens. As suas 

pinturas vão explorar as infinitas variedades de tonalidades proporcionadas pelas 

 

                                                      
75 Richter, Peter-Cornell, Georgia O´Keefe and Alfred Stieglitz, Munique, Prestel Verlag, 2006, pág.82. 
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formações rochosas, a amplitude e grandiosidade dos céus, dados por grandes 

superfícies de cor plana. 

Também nestas pinturas as ambiguidades entre o abstrato e o figurativo são 

constantes. Nestas paisagens, nenhum dos elementos representados corresponde 

exatamente aos elementos observados por O'Keefe, por mais excecionais, grandiosos e 

visualmente ricos que eles se apresentem na natureza. O'Keefe transforma a realidade, 

as formas observadas tornam-se mais envolventes. Nas suas pinturas ela cria uma 

realidade -outra que se substitui à realidade observada, vivida. A realidade, tal como 

surge em pintura, é mais real e consistente que a paisagem observada. Para a 

Fenomenologia e para Maurice Merleau-Ponty, a representação da realidade, em 

pintura, torna-se mais real do que o modelo, a partir da qual ela é criada. A «realidade» 

só atinge a sua máxima dimensão e consistência quando é representada, interpretada. 

 

 

 

 

Fig. 55 - Nesta figura encontram-se três óleos sobre tela de Georgia O´Keefe correspondentes à 
sua estada no Novo México: Black mesa landscape, New Mexico, de1930; ao centro Black place III, com 
91,4x101,6 cm, de 1944; à direita Rust red hills, de 1932. 

A pintura, presente no centro da figura 55, é criada a partir de uma montanha 

próxima da casa onde O'Keefe habitava, no Novo México. Estas montanhas, por si, 

constituem formações rochosas muito originais e inusitadas, apresentando uma grande 

diversidade e riqueza de formas, volumes, tonalidades e texturas. São formações 

geológicas muito antigas que surgem em paisagens quase desérticas e que apresentam 

configurações muito particulares e únicas. 

O'Keefe utiliza como ponto de partida estes elementos naturais para levar ao 

limite a criação de uma gama infindável de formas, volumes, cores, luzes e texturas, 

para alterar as formas observadas de modo a criar uma realidade paralela. 
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4 - O CORPO DA PAISAGEM 

4.1 - A COR 
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A cor pode ser abordada segundo pontos de vista muito diversificados, sendo 

estudada pela física, pela química, pela psicologia. 

Para a Física ela corresponde ao modo como a nossa retina capta os feixes de luz, 

correspondentes a determinados comprimentos de onda. O modo como os objetos, 

devido aos seus materiais componentes, retêm ou refletem determinados comprimentos 

de onda das luzes, incidentes sobre eles, faz com que nós os vejamos com diferentes 

cores. A nossa retina capta estes sinais luminosos através de sensores, os bastonetes e os 

cones, também eles sensíveis a uma banda particular de comprimentos de onda. 

A Química estuda sobretudo os materiais da cor. Desde o Paleolítico que as cores 

são extraídas a partir de plantas e minerais. Desde meados do século XIX as cores 

passaram a ser produzidas industrialmente, utilizando elementos sintéticos, tendo a 

gama de cores, disponíveis aos artistas, se tornado muito mais ampla. 

No entanto, a cor é sobretudo um fenómeno psicológico. As nossas retinas são 

sensibilizadas por milhões de radiações luminosas, mas é através do nosso cérebro que 

nós vemos determinadas cores. Assim, a observação de uma determinada cor resulta do 

hábito, da cultura onde o observador se insere. Dizer que o céu é azul corresponde a uma 

convenção, devido ao hábito de associarmos uma determinada cor a um objeto em 

particular. Na realidade, quando observamos o céu podemos ver tonalidades de 

vermelho, roxo, cinzento, dependendo da luminosidade, da hora do dia. A psicologia 

estuda também os significados das cores. As diferentes culturas associaram, ao longo 

dos tempos determinados significados a cores particulares. Mesmo os nomes que damos 

às cores e o modo como as vemos depende de aspetos culturais. Os povos indígenas 

australianos não têm um termo para a cor azul, considerando-a como uma variedade de 

negro, considerada uma cor «tradicional». 

A arte ao longo dos tempos utilizou a cor de modos muito diversificados e é 

possível exemplificar cada um desses modos de abordar e compreender a cor, através do 

uso de obras de arte. As iluminuras góticas constituem um bom exemplo da utilização e 

constância dos contrastes das cores primárias e claro/escuro em arte. As gravuras de 

Edvard Munch (1863-1944) exploram os significados e emoções produzidos pela 

associação de determinadas cores. 

Neste capítulo abordarei como os diferentes elementos da linguagem plástica 

foram utilizados nos modelos de paisagem correspondentes aos autores e correntes 

artísticas que mais influenciaram a minha pintura. 
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Interessou-me verificar como a cor, a textura, o claro/escuro, a linha, o espaço, a 

composição, foram explorados e utilizados nestes diferentes tipos de paisagem. 

Irei também tentar desmontar a leitura das minhas pinturas/desenhos, tentando 

perceber o modo como trabalho os diferentes elementos da linguagem plástica: cor, 

composição, etc… Esta leitura será elaborada, inserindo as minhas pinturas no contexto 

dos modelos de paisagem que mais me marcaram. 

Irei assim analisar, por exemplo, o modo como a cor é trabalhada nas minhas 

pinturas, por comparação com o modo como ela foi utilizada nas paisagens fauvistas ou 

pontilhistas. Mas também, os diferentes modos como a cor foi utilizada nos diferentes 

modelos de paisagem que mais me influenciaram: a importância da simbologia na 

utilização e leitura das cores; a influência que a utilização de determinados materiais 

tem na obtenção de determinadas cores ou de determinados efeitos plásticos, como a 

obtenção de maior ou menor transparência. 

John Gage (1942- ) na sua obra Colour in art explora os diferentes modos como a 

cor pode ser entendida e utilizada na realização de obras de arte. Aqui, Gage vai 

procurar analisar como os diferentes modos de entender a cor foram utilizados ao longo 

da História pelos diferentes movimentos artísticos. Nesta obra, este autor procura para 

cada diferente perspetiva de abordar a cor, exemplos presentes na obra de artistas 

representativos dessa abordagem. 

«This book is concerned with the history of colour, but is not itself a history; 

rather, each chapter develops a theme from physics, or chemistry, or 

psychology, or linguistics, for example, which is intended to pinpoint that 

discipline´s relationship with art. (…) the issues raised are unlikely to be 

resolved, but instead will be successively reinterpreted and exemplified 

through the creative ingenuity of artists. »76

Assim, procuraremos fazer uma interpretação da simbologia das cores, utilizando 

os movimentos artísticos e a obra dos autores que realçaram esta questão: os vitrais 

medievais; a obra de Wassily Kandinsky (1866-1944); a pintura dos primitivos 

australianos. 

 

                                                           
76 Gage, John, Colour in art, Londres, Thames and Hudson, 2006, pág.11. 
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4.1.1 - A cor emoção 

 

O modo como utilizo a cor nas minhas pinturas revela uma grande influência do 

modo de aplicação da cor pelos pintores fauvistas. Considero partilhar com eles essa 

espontaneidade, liberdade na utilização da cor. Para mim, a cor tem sobretudo um 

carácter expressivo. Quando realizo um desenho junto à natureza, a proximidade com 

uma determinada realidade sugere-me a criação de determinadas cores. Estas cores são 

criadas na paleta e não correspondem às cores que estou a observar. 

 

  

 

 

 

Fig. 56 - Nesta figura encontram-se três desenhos/ pinturas de Armando Luís, de 2005. 

Na pintura/desenho de 2005 as cores utilizadas afastam-se das cores reais. Toda a 

pintura é dominada pelas tonalidades de azuis e vermelhos. Estas cores pertencem à 

última camada de tinta e correspondem sobretudo à minha reação face à natureza 

observada. Estas cores resultam da mistura de cores realizada na paleta e tentam traduzir 

o meu estado emotivo face aquela realidade. 

No que diz respeito à utilização da cor identificamo-nos particularmente com a 

obra de Matisse. Este autor é considerado um mestre da cor e tem um modo muito 

particular de associar a cor e o desenho. Para ele a organização formal de uma pintura 

começou por ser sobretudo dada pelo desenho, pela linha. A composição definida pelo 

desenho não necessitava de corresponder à construção de um espaço convincente e 

realista. 

«É para libertar a graça, o natural, que estudo tanto antes de fazer um 

desenho à pena. Nunca imponho violência a mim próprio; pelo contrário, sou 

um dançarino ou um equilibrista que começa o dia com numerosos 

exercícios de flexibilidade, de maneira que todas as partes do corpo lhe 

obedeçam (…)»77

                                                           
77 Matisse, Henri, Escritos e reflexões sobre arte, Lisboa, Editora Ulisseia,  
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Influenciado pelo carácter ornamental da pintura e das artes decorativas dos povos 

primitivos e dos povos do oriente, Matisse quis criar composições onde o carácter 

ornamental se sobrepusesse à representação fiel do mundo real. Assim, as suas 

composições privilegiam a utilização de uma linha ornamental e a bidimensionalidade. 

 

Fig. 57 - Nesta figura temos três desenhos de Matisse realizados a tinta da china com caneta e 
pincel. À esqueda Nature morte au potiron, 49,8x62,9 cm, de 1941. 

Numa fase inicial do seu percurso como pintor, Matisse vai conseguir dominar a 

utilização de composições determinadas pelo carácter ornamental e pela utilização da 

linha. Nos anos seguintes a este período, Matisse vai tentar criar um equivalente a esta 

composição ornamental, em termos de utilização da cor. A utilização da cor não deveria 

quebrar o carácter bidimensional e ornamental destas composições. Assim, ele vai 

utilizar grandes manchas de cor saturada, dadas quase uniformemente e que, por vezes, 

não correspondem ao desenho subjacente. 

Estas pinturas não pretendem representar com exatidão uma determinada realidade 

mas pretendem sugerir um ambiente, uma atmosfera. Aqui as qualidades sensoriais da 

cor são muito enaltecidas e valorizadas. 

 

Fig. 58 - Nesta figura temos três óleos sobre tela de Matisse: à esquerda Large red interior, de 
1848; ao centro Interior com uma cortina egípcia, com 116,2x89,2 cm, de 1948; à direita, Atelier 
vermelho, de 1911, com 162x130 cm. 
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A pintura Atelier rouge, presente no lado direito da figura 58, é dominada, quase 

integralmente, por uma mancha uniforme de vermelho. Integrados nesta mancha 

encontram-se representações muito sintéticas, quase infantis, dos adereços - mobiliário, 

quadros, louça - que compõem o atelier. Apesar de a pintura não traduzir de modo 

naturalista o atelier de Matisse ela dá uma sugestão de um espaço particular, 

fornecendo-lhe alguns atributos, nomeadamente a presença dominante, em termos 

físicos e simbólicos, da cor vermelha. 

Nesta pintura Matisse consegue conciliar a caracterização e descrição de um 

espaço particular com a criação de uma composição estruturada, tanto em termos de 

desenho como de cor. 

Enquanto participante do movimento fauvista78

Os pintores fauvistas como Albert Marquet (1875-1974), Maurice de Vlaminck 

(1876-1958) e Matisse realizavam passeios onde exploravam em conjunto uma 

determinada região do campo francês. Nestes passeios eles vão redefinir o modo de 

representação da paisagem. Para estes autores o primordial seria representar as emoções 

do pintor face à natureza. 

, Matisse já tinha procurado 

utilizar a cor de modo expressivo, impulsivo, emotivo e fora das restrições da 

representação exata da cor local. 

Nas pinturas fauvistas, as cores deveriam ser aplicadas de modo a traduzir as 

emoções mais autênticas e verdadeiras do pintor face a essa realidade, e não tentar 

traduzir com exatidão as cores observadas. Neste sentido, Matisse utiliza manchas de 

cor uniforme, dadas espontaneamente, com rapidez e que não correspondem com 

exatidão às formas apresentadas pela linha. As cores utilizadas por Vlaminck são 

cromaticamente muito intensas, criando um grande dramatismo e afastando-se das cores 

observadas, tal com acontece na pintura presente no lado direito da figura 58. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
78 Movimento fauvista - Movimento surgido no início do século XX em França, tendo como 
representantes Matisse, Derain, Vlamink. Privilegia-se a emotividade e a espontaneidade na tradução de 
uma realidade que surge deformada, dada através de contrastes de cores intensas, pincelada irregular. 
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Fig. 59 - Nesta figura encontram-se três pinturas de autores fauvistas: à esquerda um óleo sobre 
tela de Henri Matisse, Les toits de Collioure, de 1905; ao centro uma pintura de André Derain, Charing 
cross bridge, de 1906; à direita uma pintura de André Derain, Bateaux à Collioure, de 1905. 

Na pintura presente no lado esquerdo da figura 59, a representação fiel de uma 

paisagem, em particular, é preterida em nome da exposição das emoções do autor face a 

essa paisagem. A pintura é dada por pinceladas soltas e espontâneas; as cores são 

saturadas e planas; a pintura é predominantemente bidimensional, sendo a sugestão de 

profundidade muito reduzida. Nesta pintura as casas são traduzidas de um modo muito 

sumário, apresentando muito poucos pormenores; todo o primeiro plano apresenta um 

terreno dado por duas cores saturadas, vermelho e rosa. Toda a pintura realça o estado 

emotivo do pintor face à realidade observada. 

O modo como os pintores fauvistas utilizam a cor vai antecipar as grandes 

composições dominadas pela cor, correspondentes à última fase da obra de Matisse. 
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4.1.2 - Cor símbolo 

 

Outro dos modos de abordar a importância da cor presente em obras de arte é o 

facto de as cores transmitirem significados. 

No meu trabalho artístico, penso não valorizar muito a simbologia das cores. 

Quando realizo uma pintura não penso conscientemente no papel que pretendo 

transmitir com a reunião de determinadas cores. Sei intuitivamente que a reunião de um 

conjunto específico de cores vai transmitir emoções, mas sei também que estas emoções 

são muito subjetivas e difíceis de definir. 

Para mim a cor tem sobretudo um carácter sensorial, de explorar sensações 

visuais, tácteis, olfativas. As cores que crio, para serem aplicadas em pinturas, sugerem-

me frequentemente sensações de frescura ou qualidades metálicas, por vezes sugerem-

nos cores de gelados associados a determinados sabores, como o limão. A cor não 

pretende reproduzir o real e é aplicada de modo imediato, impulsivo, resultando das 

emoções vividas face ao contacto com o real. 

Kandinsky é um dos melhores exemplos de artistas que exploram e estudam o 

significado das cores. Na sua obra O espiritual na arte79

 

, ele caracteriza cada uma das 

cores, associando-as a sensações, emoções específicas. Para Kandinsky a perceção de 

uma cor está associada à perceção de uma forma. Ele associa também cada uma das 

cores a sensações auditivas e aos sons produzidos por determinados instrumentos 

musicais. Assim, ele considera que o amarelo é uma cor expansiva, associada à forma 

do triângulo, que corresponde a sons estridentes e metálicos, geralmente produzidos por 

instrumentos de sopro e ainda que o amarelo é uma cor doentia, que pode ser associada 

à loucura. O azul seria uma cor associada à serenidade, à placidez; aos sons graves 

produzidos por instrumentos como o violoncelo e o trombone; seria uma cor concêntrica 

associada à forma circular; teria a profundidade do mar. 

 

 

                                                           
79 O espiritual na arte - ensaio teórico de Kandinsky, escrito em 1911, que reflete, com base nas suas 
experiências pictóricas, sobre a importância do mundo espiritual na criação artística, sobre a emergência 
da arte abstrata, sobre os paralelos que se estabelecem entre as várias linguagens artísticas. 
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«Musicalement le bleu s´apparente à la flûte, le foncé au violoncelle, 

s´il fonce encore à la sonorité somptuose de la contrebasse; dans ses tons plus 

profonds, les plus majesteux, le bleu est comparable aux sons graves d´un 

orgue.Le jaune devient facilementaigu et ne saurait devenir três profond 

(…)»80

Esta necessidade de unir as sensações visuais (cores e formas) e sonoras estava 

muito presente no mundo artístico e intelectual do princípio do século XX e neste 

período Kandinsky realiza um espetáculo teatral, intitulado «Triângulo amarelo», onde 

os protagonistas são formas geométricas, onde cada forma tem uma cor particular e toca 

determinados instrumentos musicais. Neste período houve a necessidade de criar o 

espetáculo global, onde participavam em conjunto todas as sensações: visuais, sonoras, 

o movimento. (Sinestesia)

 

81

 «(…)Il est maintenant facile de constater que la valeur de telle 

couleur est soulignée par telle forme, et atténué par telle autre. En tous cas, 

les propriétés des couleurs aigues sonnent mieux dans une forme aigue (ainsi 

que le jaune dans un triangle)(…)la même résonance intérieure peut être 

rendue au même instant par différents arts, chaque art rendant, outre le ton 

géneral, quelque chose de plus qui lui est propre, et ajoutant ainsi à la 

résonance intérieure génerale une richesse et une puissance qui ne sauraient 

être atteintes par un seul art.(…)» 

. 

82

 

 

Fig. 60 - Nesta figura encontram-se três óleos sobre tela de Kandinsky: à esquerda Composição X, 
de 1939, com 140x201 cm; ao centro Composição IV, de 1911, com 159,5x250,5 cm; à direita 
Composição VIII, de 1923, com 140x201 cm. 

                                                           
80  Kandinsky, Du spirituel dans l´art, et dans la peinture, Paris, Éditions Denoel, 1989, pág.150. 
81  Sinestesia - Fenómeno neurológico em que quando um sentido ou um sistema cognitivo é estimulado, 
imediatamente e involuntariamente, outro sentido ou sistema cognitivo é despertado. Por exemplo, a 
observação de cores pode estar associada à audição de determinados sons. A sinestesia despertou o 
interesse da investigação científica, sobretudo, no final do século XIX e no princípio do século XX. 
82  Kandinsky, Du spirituel dans l´art, et dans la peinture, Paris, Éditions Denoel, 1989, pág.185. 
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Edvard Munch (1863-1944) exemplifica bem o que foi referido anteriormente, ao 

usar as suas gravuras para criar associações de cores, com o objetivo de provocar no 

espectador determinadas emoções. Ele vai tintar uma mesma matriz, geralmente uma 

madeira, com diferentes pares de cores de modo a obter diferentes gravuras, que 

pretendem produzir resultados emotivos diversificados. Ele estuda os efeitos emotivos, 

os diferentes significados provocados pela associação de duas cores sobre um 

desenho/matriz, pré-estabelecido. Através da justaposição destes pares de cores, Munch 

pretende obter a sugestão de angústia, revolta, dor… 

« (…) The woodcuts especially, do not employ the same palette as the 

paintings, as we should expect them to do if they are to carry the same 

emotional charge. Even more remarkably, different impressions of the 

woodcuts differ substantially in coloration among themselves (…) they seem 

to be part of some joyful aesthetic game (…)»83

 

 

Fig. 61 - Nesta figura temos três gravuras de Munch que foram obtidas a partir da mesma matriz. 

Hoje, a Psicologia da cor e considera que o significado que podemos associar a 

uma determinada cor é muito subjetivo e que não existe uma lei universal que determine 

a associação imediata entre uma cor e um significado ou uma emoção em particular. 

Ao analisarmos o modo como estas relações entre cores e significados foram 

estabelecidas, vemos que elas estão geralmente associadas a determinados momentos 

históricos ou a determinadas condicionantes culturais. 

Assim, o vermelho, que na cultura espanhola significa violência, intensidade 

dramática, não significa o mesmo noutras culturas. Para os aborígenes australianos o 

vermelho é o sangue das figuras ancestrais. Eles consideram que o vermelho, tal como o 

branco e os ocres que eles utilizam nas suas pinturas, são o produto de minas criadas 

pelas figuras ancestrais, no tempo dos sonhos. 

                                                           
83 John Gage, Colour in art, Londres, Thames and Hudson, 2006, pág.83. 
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4.1.3 - Cor matéria 

 

As minhas pinturas/desenhos são geralmente realizados a acrílico. A rapidez de 

secagem dos acrílicos permite criar e sobrepor rapidamente várias camadas de tinta, 

tornando-se a pintura final o somatório de uma série de camadas sobrepostas. Para além 

da transparência, as tintas acrílicas produzem preferencialmente superfícies de cor plana. 

As minhas pinturas resultam da sobreposição de uma série de camadas, mais ou menos 

diluídas, de tinta acrílica. 

 Agrada-me a rapidez de execução das minhas pinturas, o que me permite a 

obtenção de um ritmo de trabalho rápido e de um estado de imersão/comunhão com a 

natureza envolvente. As tintas acrílicas podem ser utilizadas com diferentes níveis de 

diluição, podendo apresentar-se mais ou menos opacas. Na aplicação das últimas 

camadas da pintura, correspondentes à finalização do trabalho, utilizo as cores com 

menor diluição, mais opacas. Penso também tirar partido plástico das transparências de 

muitas das cores acrílicas. 

 

Fig. 62 - Nesta figura encontram-se três acrílicos sobre papel de Armando Luís, com 29x 20 cm, 
de 2007. 

Na pintura/desenho presente no lado esquerdo da figura 62 as cores apresentam 

diferentes graus de transparência. As manchas verdes e vermelhas do lado esquerdo da 

pintura apresentam-se muito diluídas, enquanto os castanhos que caracterizam os 

troncos apresentam-se muito opacos, correspondendo, quer à sobreposição de várias 

camadas de tinta, quer à aplicação de tinta mais opaca, associada às últimas camadas. A 

pincelada solta traduz a rapidez de execução utilizada nesta pintura. 

Cada cor preenche, de modo uniforme, uma determinada porção da pintura. 

Assim, a parte inferior direita desta pintura é preenchida, de modo uniforme, por uma 

tonalidade de ocre. 
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Para além das tintas acrílicas sobre tela e sobre papel, utilizo também, na criação 

dos meus desenhos/pinturas, os lápis de cor, os guaches e as aguadas com tinta-da-china. 

Gosto de explorar a mesma temática, realizando vários trabalhos plásticos, onde 

aplico diferentes materiais e técnicas. Penso que a exploração de materiais diferentes 

permite investigar plasticamente as diferentes potencialidades de cada um destes 

materiais, proporcionando a criação de uma gama mais diversificada de linguagens. 

A utilização de diferentes materiais e técnicas na abordagem de um motivo 

permite-me também aprofundar a relação com esse tema, a relação com a realidade 

observada. 

 

Fig. 63 - Nesta figura temos dois guaches de Armando Sales Luís, com 29x 20 cm, de 2003. 

Este desenho/pintura foi realizado utilizando o guache. As cores dos guaches são 

mais opacas que as dos acrílicos. No desenho presente no lado direito da figura 63, as 

cores são intensas e vibrantes e a tinta apresenta-se opaca. Os tons amarelos, 

correspondentes ao chão do jardim, são cromaticamente intensos e foram dados através 

de uma ou duas camadas de tinta sobrepostas. Nos desenhos a guache utilizo as cores de 

modo a preencherem uniformemente as superfícies, sendo estas predominantemente 

saturadas: os azuis presentes no último plano são próximos do azul cerúleo; o interior do 

canteiro de flores, presente no primeiro plano, é dado com um tom de vermelhão. 

Comparando estes trabalhos com os desenhos realizados a acrílico, presentes na 

figura 62, a tinta destes desenhos surge mais opaca e as cores criam entre si contrastes 

de cores saturadas. 

O modo como percecionamos uma cor não pode ser desligado do material físico 

que produz essa cor. Ao longo da História da arte as cores foram predominantemente 

produzidas a partir de determinados minerais e vegetais, utilizando processos de 

extração muito variados. Os pigmentos obtidos foram sendo misturados com diferentes 

diluentes, como o óleo ou a gema de ovo, para produzirem determinadas tintas. 
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É só a partir da segunda metade do século XIX, em plena Revolução Industrial, no 

período correspondente aos impressionistas, que começam a ser fabricadas as primeiras 

cores industriais. A partir da utilização de novos processos de fabrico das cores, abre-se 

também o leque de tonalidades, de texturas, de espessura e opacidade das cores 

produzidas. 

Neste sentido, é muito significativa a importância que a utilização da aguarela teve 

na formulação e definição da pintura romântica, sobretudo em Inglaterra. É durante o 

período romântico que a aguarela é elevada ao grau de material artístico nobre, 

adquirindo um estatuto paralelo ao das tintas de óleo. A utilização da aguarela pelos 

paisagistas ingleses, como Cotman, Turner e Bonnington (1802-28), permite-lhes uma 

tradução mais fiel e imediata das atmosferas, das neblinas, das tonalidades típicas da 

paisagem inglesa. A aplicação deste novo meio artístico facilitou também a criação de 

novas composições, a descoberta de novos pontos de vista e enquadramentos, 

independentes dos utilizados tradicionalmente pela pintura ocidental. Toda a tradição da 

pintura ocidental tinha sido definida pela aplicação do óleo e das têmperas, tendo como 

suportes a madeira ou as telas de pano. 

 

Fig. 64 - Nesta figura temos três aguarelas românticas inglesas, sobre papel. À esquerda, Ivy 
bridge, Devonshire, de Turner, de 1813, aguarela sobre papel, com 28x48 cm. Ao centro, Greta Bridge, 
1805, de John Sell Cotman. À direita obra de Richard Bonnington, com 14,7x 23 cm, de 1821-22. 

A aguarela, presente no lado esquerdo da figura 64, é dominada pelas tonalidades 

de vermelhos e azuis esverdeados. A aguarela permite a aplicação da tinta em graus 

muito diversificados de diluição. Assim, a tinta muito diluída permite a sugestão da 

transparência do céu e das nuvens, tal como os reflexos da água do rio. A composição 

presente nesta aguarela não corresponde aos modelos dominantes utilizados nas 

paisagens do período barroco. A aguarela permitiu e sugeriu o aparecimento de novas 

vistas, novos enquadramentos, inusitados antes da utilização deste material artístico.   

As tintas acrílicas, que utilizamos predominantemente, estão intimamente 

associadas ao surgimento da Pop art, da Op-art, do Minimalismo, e outros movimentos 
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surgidos nos anos 60. É sobretudo nesta década que este material é muito utilizado pelo 

mundo artístico. Estes movimentos enaltecem, nas tintas acrílicas, a capacidade de se 

produzirem superfícies uniformes, planas, opacas, apresentando cores saturadas. Os 

artistas representativos destes movimentos elogiam também uma certa frieza, a procura 

de uma estética fria, proporcionada pelas qualidades intrínsecas das tintas acrílicas. 

Procura-se a utilização de um material menos associado à tradução das emoções e 

sentimentos, mais ligado à produção dos objetos industriais, pertencentes à vida 

quotidiana. 

Querendo afastar-se da tradição ocidental e dos modos de criar tradicionais da 

pintura e da arte ocidental, estes artistas vão querer utilizar novos materiais, que 

apresentem propostas inovadoras de criação artística.   



135 

4.1.4 - Cor complementaridade 

 

No caso das minhas pinturas, a utilização dos pares de complementares processa-

se de um modo muito particular. Sendo o resultado de várias camadas de tinta, 

sobrepostas, a cor dominante das minhas pinturas é, predominantemente, a cor da última 

camada ou a cor resultante do somatório das várias camadas. 

Nas minhas pinturas/desenhos também é frequente os pares de complementares 

utilizados terem saturações muito diferentes e ocuparem áreas muito diferentes. Assim, 

é possível fazer coexistir uma tonalidade castanho avermelhada muito saturada ao lado 

de um tom verde-esmeralda com uma intensidade cromática muito reduzida. 

 

Fig. 65 - Nesta figura encontram-se três acrílicos sobre papel de Armando Sales Luís, com 29x20 
cm, respetivamente de 2007, 2005 e 2010. 

O desenho, presente no lado esquerdo da figura 65, é dominado pelas tonalidades 

verdes que representam arvoredos, árvores e sombras no solo. As tonalidades vermelhas 

ou terra ocupam uma área muito menor e representam sobretudo troncos de árvores. 

Tanto as tonalidades verdes como as vermelhas apresentam-se através de intensidades 

cromáticas muito distintas. Nesta pintura observa-se a presença do verde como a cor 

dominante, correspondente à última camada, e subjacente a esta cor surgem pinceladas 

de tons vermelhos, correspondentes aos restos de camadas anteriores. As áreas 

correspondentes às duas cores complementares utilizadas são muito diferentes, sendo a 

área ocupada pelas tonalidades verdes muito maior que a ocupada pelas tonalidades 

vermelhas. 

Na tradição ocidental, sobretudo depois de Newton, considerou-se que as cores do 

arco-íris constituíam as cores fundamentais, a partir das quais poderíamos determinar 

todas as outras tonalidades. Ao tentar estabelecer modelos, onde fossem estabelecidas 

relações coerentes entre todas as cores, utilizaram-se como cores fundamentais, as cores 
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do arco-íris. Na História da pintura ocidental, sobretudo depois do Renascimento, há 

também uma consciência crescente da importância das três cores primárias. Há uma 

consciência crescente de que as composições pictóricas devem apresentar a justaposição 

das três cores primárias. 

Também a utilização do contraste das complementares sempre esteve presente nas 

pinturas mais representativas da tradição ocidental: nesta tradição considerou-se que a 

justaposição entre uma cor primária e uma secundária, sendo este o resultado da mistura 

entre as restantes duas cores primárias, iria produzir um efeito especial, o contraste das 

complementares. De certo modo é como se a presença das três cores primárias se 

mantivesse. 

O caso do Pontilhismo84

«(…) Seurat (…) Already in his schooldays he had had access to Chevreuil ´s 

ideas through the writing of Blanc, who had illustrated a technique of optical 

mixing with small dots of colour, a method which came to be the chief 

characteristic of Neo-Impressionist handling.(…)It is clear from his many 

brilliant conté crayon drawings that Seurat conceived of his compositions 

first of all in terms of light and shade(…)»

 é exemplificativo de um movimento artístico onde a 

leitura das cores é feita a partir da justaposição de inúmeros pontos coloridos com as três 

cores primárias, o preto e o branco. A leitura ótica permite o somatório feito pela retina 

e pelo cérebro dos diferentes pontos coloridos com as cores primárias, obtendo-se assim 

uma infinidade de tonalidades. 

85

 

 

Fig. 66 - Nesta figura encontramos duas pinturas e um desenho pontilhistas. À esquerda Arrière du 
tub, óleo sobre tela de Paul Signac, de 1888. Ao centro, Dimanche, aprés –midi, La grande Jatte, pintura 
de Seurat. À direita, Nú sentado, estudo para Une baignade, de Georges Seurat, Conté crayon on cream 
paper com 31,7x24,7 cm, de 1883. 

                                                           
84 Pontilhismo é uma técnica de pintura, onde a leitura das cores é dada pela mistura ótica de vários 
pontos justapostos, cujas tonalidades apresentam grande intensidade cromática. Técnica definida e 
utilizada pelo Pontilhismo, movimento artístico onde se destacam Seurat e Signac. 
85 John Gage, Colour in art, Londres, Thames and Hudson, 2006, pág.53-55. 
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No Pontilhismo privilegia-se também a utilização do claro/escuro e a produção de 

efeitos luminosos. Nos desenhos preparatórios para as grandes composições de Georges 

Seurat (1859-1891)86

A ambição dos pontilhistas era conseguir conjugar uma composição estável e 

estruturada com a representação fiel da realidade. Os impressionistas tinham 

privilegiado a representação imediata e fiel do mundo observado, sacrificando as 

preocupações de ordem estrutural. 

, como no Dimanche, après-midi, La grande Jatte, presente na 

figura 66, verifica-se que estes desenhos pontilhistas são feitos a grafite, explorando 

exclusivamente os efeitos de claro/escuro. Os efeitos de claro/escuro permitem criar 

volumes bem definidos, o que era uma das prioridades dos pintores pontilhistas. 

André Lhote (1885-1962) refere que a presença do contraste entre um par de cores 

complementares, numa composição, não se faz geralmente em proporções iguais. 

Assim, para este autor, numa determinada pintura existe uma cor que ocupa 

maioritariamente a superfície da tela, enquanto a sua complementar ocupa uma área 

muito mais reduzida. Os pares de cores complementares, nem sempre se apresentam 

com as suas intensidades cromáticas máximas. É frequente, numa pintura, os pares de 

complementares apresentarem saturações muito diferentes. 

  «(…) Dès lors, il nous est loisible de saisir une loi capitale: le coloriste 

n´emploie pas toutes les couleurs du prisme à l´état pur, une couleur violente 

suffit à vivifier la composition.(…) le prisme est le réservoir  des teintes, 

comme la géométrie est celui des formes, il n´en découle pas que tous les 

éléments doivent passer entièrement et à doses égales dans le tableau.»87

Lhote apresenta, como exemplo, uma paisagem de Van Gogh, onde as tonalidades 

de amarelo são muito maioritárias enquanto os tons arroxeados se apresentam de um 

modo muito pontual. 

 

 

 

                                                           
86 Seurat é o principal representante do Pontilhismo, movimento artístico que define e utiliza a técnica 
pontilhista. Seurat preocupou-se também em associar as composições das suas pinturas a estados 
emocionais, como estabilidade ou euforia. Preocupou-se também em conciliar a tradução do volume com 
a utilização da técnica pontilhista. 
87 André Lhote, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970, pág.21-22. 
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Fig. 67 - Nesta pintura temos óleos sobre tela de Van Gogh. À esquerda, Bank of the Oise at 
Auvers, com 73,3x 93,7 cm. Ao centro, Village steet and steps at Auvers with figures, de 1890. À direita, 
Cottages, de 1890. 

A pintura presente no lado esquerdo da figura 67, Margens do Oise, em Auvers,  é 

dominada pelas tonalidades frias, os azuis e os verdes, que ocupam uma grande parte da 

área desta pintura. As tonalidades de laranja e vermelho, complementares dos azuis e 

verdes, ocupam áreas muito mais pequenas e apresentam uma intensidade cromática 

muito grande. Assim estes pequenos apontamentos de vermelho e laranja compensam os 

verdes e os azuis que ocupam a maioria desta pintura. 
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4.2 – O ESPAÇO 
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O espaço é um elemento real na arquitetura, na escultura, no design. No entanto 

nós quando nos referimos ao espaço, em pintura estamos a referir-nos a um fenómeno 

particular. Ao observarmos uma pintura, temos a noção de espaço, de profundidade, 

através de estabelecimento de relações espaciais entre os elementos representados. A 

pintura pode dar-nos a noção de um espaço real, uma sala perspetivada, um jardim. No 

Renascimento, os elementos representados em pintura, adaptam-se a um espaço 

construído, perspetivado, ótico, que se baseia no modo como vemos o espaço real, e 

onde as personagens vivem. O espaço renascentista é simultaneamente um espaço ótico 

e um espaço geométrico. 

Na construção de um espaço pictórico não é necessário criar essa equivalência 

com o espaço real. O espaço pictórico pode ser um espaço geométrico, onde formas 

geométricas se relacionam como formas abstratas, estabelecendo relações de 

proximidade, de distância entre si. Pode ser também um espaço percetivo, tendo como 

ponto de partida o modo como percecionámos a mundo real. Aqui estão presentes as 

noções de volume, de profundidade, geralmente associadas à representação de 

elementos reais. 
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4.2.1 - Sugestão da profundidade 
 

Nas minhas pinturas/desenhos a sugestão de profundidade é sobretudo dada pela 

menor dimensão dos objetos correspondentes aos últimos planos. Nestas pinturas a 

noção de profundidade não é realçada, havendo um predomínio da bidimensionalidade.    

A descoberta, no Renascimento, da perspetiva cónica vai determinar a 

representação do espaço naturalista durante os séculos seguintes. A utilização da 

perspetiva cónica na pintura permite representar o mundo, tal como o vemos, assim 

como permite a sugestão da profundidade. 

«O que era fundamentalmente novo era a assunção, estranha, como veremos, 

a todos os teóricos anteriores a Brunelleschi (…) de que uma representação 

em perspetiva correta pode ser obtida pela projeção sobre um plano que 

produz a intersecção da pirâmide ou cone visual».88

Na pintura posterior ao Renascimento, para além da utilização da perspetiva 

cónica, os pintores aplicaram outros processos que lhes permitiram sugerir a noção de 

profundidade. A utilização exclusiva e linear da perspetiva cónica na representação do 

espaço iria produzir uma superfície pictórica pouco vibrante e diversificada, em termos 

compositivos. Assim, é muito comum, nestas pinturas, a utilização de planos alternados 

utilizando cores claras e escuras. Numa pintura, as superfícies pintadas com cores com 

intensidades luminosas elevadas são lidas como mais próximas do que as superfícies 

pintadas com tonalidades escuras. Nas paisagens barrocas as superfícies avançam e 

retrocedem alternadamente, o que as torna visualmente, muito variadas. 

 

 

Fig. 68 - Nesta figura encontramos três pinturas de Patinir. À esquerda um óleo sobre madeira, 
Paisagem com S. Jerónimo, de 1515-24. À direita Paisagem com fuga para o Egipto. 

 

                                                           
88 Panofsky, Erwin, Renascimento e renascimentos na arte ocidental, Editorial Presença, Lisboa, pág.175. 
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Exemplificamos este facto, através da pintura de Joachim Patinir (1480-1524), 

presente no lado direito da figura 68, que é dominada por uma alternância de zonas 

claras e escuras. Esta sucessão de planos que apresentam valores luminosos diferentes 

tornam a composição mais variada, em termos compositivos. A povoação presente no 

meio da tela está intensamente iluminada o que faz com que ela se aproxime do primeiro 

plano da pintura, enquanto os tons escuros do rochedo que abriga o S. Jerónimo fazem 

com que este retroceda para os últimos planos desta pintura. Também o facto da baía 

que ocupa o último plano estar muito iluminada faz com esta avance em direção ao 

espetador. 

Através deste processo, estes pintores conseguem conciliar uma superfície 

visualmente dinâmica e vibrante, com a tradução da noção de profundidade e a sugestão 

de um espaço naturalista. 
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4.2.2 - Volume - Claro/escuro 

 

Nas minhas pinturas/desenhos há um reforço da bidimensionalidade. A sugestão 

de volume é por vezes traduzida pela utilização de contrastes muito acentuados de 

claro/escuro. Por vezes o contraste de claro/escuro é dado através do contraste entre 

cores saturadas que apresentam intensidades luminosas diferentes. 

   

Fig. 69 - Nesta figura encontram-se três acrílicos sobre papel de Armando Luís, onde a presença 
do relevo é dominante. À esquerda e à direita desenhos com 56x77 cm, de 2010. Ao centro desenho com 
20x29 cm, de 2012. 

Na pintura, presente no lado esquerdo da figura 69, a sugestão de volume presente 

nos buchos, nas árvores é dada pelo contraste de claro/escuro. A parte escura de cada 

um destes volumes é dada por uma tonalidade azul, enquanto a parte luminosa dos 

mesmos é dada por uma tonalidade de amarelo com uma intensidade luminosa muito 

elevada. Ainda que esta pintura seja predominantemente bidimensional, os diferentes 

elementos que a compõem têm volume e este é dado através do contraste claro/escuro.    

Através da utilização do claro/escuro é possível dar aos objetos representados 

volume e solidez. Lhote estuda os diferentes modos como uma superfície 

aproximadamente esférica, possuindo uma gradação de valores de claro/escuro, desde o 

branco até ao preto, pode ganhar a sugestão de volume frente a diferentes tipos de 

fundos, nomeadamente: a fundos escuros, claros ou apresentando uma intensidade 

luminosa média. 

«(…) Les plans soumis à l´action de la lumière «passent» par una 

série de valeurs qui vont de la plus claire à la plus sombre. Lorsq´un plan clair 

et un plan sombre sont suporposés, il y a toujours un endroit propice à leur 

rencontre et à leur fusion: cést celui où le plan somber s´eclaire de façon à être 
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à peine discernable de celui où le plan clair s´assombrit (…) Cézanne (…) 

réduisait toute forme naturelle à una sphere, à un cône ou à un cylinder.»89

Assim, se o fundo for escuro, o lado da esfera mais claro (branco) vai apresentar 

um contraste máximo face ao fundo, enquanto no lado escuro da esfera (preto) a 

passagem da forma para o fundo faz-se progressivamente. 

 

 

Fig. 70 - Gráfico, mostrando 3 esferas iluminadas de diferentes modos. 

Segundo Lhote a noção de volume e de profundidade, na tradição ocidental, dá-se 

sobretudo através da utilização de sólidos geométricos simples, como a esfera e o 

cilindro, e de sólidos geométricos compostos, resultantes da conjugação de sólidos 

geométricos simples. Os efeitos de luz provocados nestes objetos permite que estes 

ganhem volume, criando composições onde a sugestão de volume e profundidade estão 

presentes. 

Seguidamente, Lhote vai realizar um exercício semelhante, onde agora os efeitos 

luminosos são dados pela utilização de cores saturadas. Assim, na criação de volumes 

esféricos, os tons alaranjados são utilizados para sugerir o primeiro plano e os tons 

azulados são utilizados para sugerir a profundidade. 

A intensidade luminosa da cor e o contraste quente/frio são os principais fatores 

determinantes na criação de relevo e profundidade numa composição pictórica. As 

intensidades luminosas elevadas e as cores quentes têm tendência a avançar para o 

primeiro plano, enquanto as cores escuras e as tonalidades frias têm tendência a 

retroceder para os últimos planos. Assim, ao colocarmos tons alaranjados e azulados nos 

dois lados contrários de uma esfera estamos a dar-lhe volume. As tonalidades 

                                                           
89 Lhote, Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970,  pág.37-38. 
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alaranjadas são simultaneamente claras e quentes, enquanto os tons azulados são 

simultaneamente frios e escuros. 

«(…) La partie la plus rapprochée de l´oeil ou la plus éclairée, en un mot le 

point qui devra parâitre plus solide, aura comme couleur fondamentale 

l´orangé. La partie la plus dépouillée de lumière ou la plus éloignée de lóeil, 

celle qui devra parâitre la moins solide, possedera la dominance bleue.(…)»90

Cézanne utiliza frequentemente este processo, sobretudo nas pinturas sobre a 

montanha de Sainte-Victoire, para sugerir a noção de profundidade, utilizando cores 

saturadas.  

 

Este processo, utilizado na tradição pictórica desde o Renascimento, permitiu 

conjugar a utilização de composições estruturadas com a sugestão de profundidade e a 

tradução de um espaço naturalista, mas o Impressionismo vai pôr em causa esta situação 

ao tentar captar e traduzir, de modo fiel, as tonalidades e luminosidades presentes na 

realidade observada. O impressionismo vai tentar traduzir, de modo instantâneo e 

imediato, a realidade observada num momento, pondo em causa a solidez e volumes 

definidos dos objetos representados. No Impressionismo perde-se o contorno e a 

definição da forma dos objetos representados. 

As pinturas impressionistas são mais fiéis em relação ao modo como 

percecionamos a realidade, mas as composições da pintura impressionista perdem 

estrutura e solidez. 

 

Fig. 70 - Nesta figura temos três pinturas impressionistas À esquerda de Camille Pissaro, 
Hoarfrost, óleo sobre tela de 1873, com 65x93 cm. Ao centro de Alfred Sisley, Allée des peupliers de 
Moret, de 1890. 

Os socalcos da terra arada presentes no primeiro plano da pintura presente no lado 

esquerdo da figura 70, são dados através da sobreposição e justaposição de uma série de 

                                                           
90 Lhote, Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970,  pág.41-42 
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pinceladas soltas de cor saturada. A justaposição de pinceladas de cor vermelha, 

amarela, azul permite a leitura ótica de uma tonalidade próxima dos castanhos, que 

resulta da soma destas cores saturadas. Deste modo a pintura ganha uma grande 

vibração cromática. Esta pintura traduz com grande fidelidade as cores, as 

luminosidades, as atmosferas presentes na paisagem real. Assim, o céu surge diáfano e 

transparente, a geada dá a sugestão de uma matéria frágil e que reflete a cor do céu. Os 

elementos presentes nesta pintura não são contornados, eles resultam da utilização de 

pinceladas, soltas e expressivas, conseguindo traduzir, com grande fidelidade, as 

atmosferas, a riqueza das sensações visuais e tácteis proporcionadas pelo contacto com a 

natureza. 

A composição desta pintura surge pouco estruturada. Há um défice de solidez no 

modo como os diferentes elementos se associam para construir esta pintura. 

O cubismo91

«(…)Ils furent donc contraints de fragmenter chaque forme complexe et de 

réduire à des figures géometriques dégradées les facettes du modelé intérieur, 

ce que l´on peut appeler la musculature des formes, et jusqu´aux reflets et 

aux ombres portées: les objects les plus simples, un bol, une assiette furent 

fragmentés par l´ effet de cette analyse (…)» 

 vai tentar trazer às composições pictóricas a presença dos contornos 

e dos volumes bem definidos, ainda que estes correspondam às porções estilhaçadas dos 

objetos nelas presentes; vai fazer prevalecer a composição estruturada e a utilização dos 

volumes dados pelo claro/escuro, pondo em cheque o espaço unitário dado pela 

utilização da perspetiva cónica. 

92

As composições cubistas apresentam simultaneamente diferentes vistas dos mesmos 

objetos. Os pintores cubistas, como Picasso (1881-1973) e Braque (1882-1963) 

restringem o seu universo ficcional a meia dúzia de objetos quotidianos: os cachimbos, 

os jornais, as guitarras. As composições cubistas são formadas por uma sucessão de 

superfícies, de volumes dados por valores de claro/escuro correspondentes a diferentes 

vistas dos objetos apresentados. 

 

 

                                                           
91 Cubismo - movimento artístico surgido no início do século XX, fazendo parte das vanguardas. Tem 
como principais representantes Picasso e Bracque. No cubismo, o pintor desloca-se em torno do 
objeto/modelo e a pintura é o somatório das diferentes vistas obtidas a partir dos diferentes pontos de 
vista. O cubismo utiliza como modelos objetos do quotidiano, o jornal, a guitarra, o cachimbo. 
92 Lhote, Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970,  pág.54. 
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Fig. 71 - Nesta figura encontram-se três pinturas cubistas. À esquerda Violino e candelabro, de 
Georges Braque, de 1910. Ao centro Violon et palette, óleo sobre tela de Georges Braque, com 91,7x42,8 
cm, de 1909. 

Na obra de Braque, presente no centro da figura 71, o violino é dado através da 

justaposição de várias vistas das diferentes partes componentes do violino. Cada uma 

das partes componentes do violino fragmentado é dada, sobretudo, pelo desenho dos 

respetivos contornos e apresenta-se como que geometrizada. Há uma preocupação em 

traduzir o objeto representado de modo que este surja sólido e bem definido. Através 

desta justaposição dos vários planos, resultantes das diferentes vistas dos objetos 

representados, assegura-se a solidez e a estruturação da composição desta pintura. 

«(…) Ils furent donc contraints de fragmenter chaque forme complexe et de 

réduire à des figures géométriques dégradées les facettes du modelé intérieur, 

ce que l´on peut appeler la musculature des formes, et jusqu´aux reflects et 

aux ombres portées: les objects les plus simples, un bol, une assiette furent 

fragmentés par l´effect de cette analyse (…)»93

Nesta obra Braque utiliza tonalidades próximas das terras e dos verdes. A gama de 

tonalidades utilizada é muito limitada porque os pintores do cubismo analítico estão 

sobretudo preocupados em trabalhar a criação de volumes, resultantes da fragmentação 

e desconstrução dos objetos/modelos, através da utilização dos contrastes de 

claro/escuro. 

 

                                                           
93 Lhote,Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970,  pág.54. 
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4.2.3 - Espaço íntimo 

 

Na minha atividade artística gosto de percorrer e utilizar como referentes os 

mesmos locais, jardins, parques naturais. Isto faz com que a relação estabelecida com 

estes locais seja de proximidade e de intimidade. 

Quando vou desenhar para a Reserva Natural do Estuário do Sado não sou 

apanhado desprevenidos, pois já conheço o tipo de árvores e de vegetação aí existentes. 

Quando me desloco para uma jornada de desenho nesta reserva natural posso prever 

antecipadamente o que vou encontrar e as potencialidades plásticas e emotivas das 

paisagens que vou visitar. Quando realizo um desenho frente a estas paisagens posso 

compará-lo com outros desenhos realizados, um ou vários anos antes, tendo como 

referente as mesmas paisagens. 

Encontrámos em Cézanne a noção de espaço intimista. Cézanne representa e 

conhece intimamente as montanhas de Sainte Victoire, que vai utilizar como modelo, 

insistentemente, durante inúmeros anos. Cézanne pretende simultaneamente conciliar a 

representação fiel das tonalidades e luminosidades observadas, tal como tinham feito os 

impressionistas, com uma maior estruturação da composição. Para conseguir este 

objetivo ele vai proceder a uma análise persistente da paisagem observada. As suas 

pinturas apresentam uma pincelada regular e sistemática, correspondente ao trabalho 

analítico de registar fielmente as tonalidades observadas. Para realizar este trabalho, que 

exige persistência, ele vai representar sucessivamente a mesma paisagem. 

O espaço das paisagens de Cézanne é um espaço particular, íntimo, resultante 

dessa proximidade afetiva e conhecimento íntimo da realidade observada. 

Depois dos impressionistas, tornou-se necessária uma nova relação do 

pintor/artista com a paisagem. Procura-se sobretudo agora um conhecimento mais 

íntimo da mesma. 

Monet (1832-1883), para representar uma cabana, em diferentes momentos do dia, 

vai viver nessa cabana e contactar com a paisagem envolvente, durante dois ou três dias. 

Para pintores como Pierre Bonnard (1867-1947) ou Cézanne exige-se que eles 

mantenham com as paisagens representadas uma relação de afetividade e proximidade 

emotiva. 
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Fig. 72 - Nesta figura encontram-se três pinturas de Cézanne tendo como tema a montanha de 
Sainte-Victoire. À esquerda, Montagne Sainte-Victoire, de 1902, óleo sobre tela. Ao centro, Montagne 
Sainte-Victoire, óleo sobre tela, de 1904-06. À direita, La Sainte-Victoire vue des Lauves, de 1902-04. 

As pinturas presentes na figura 72 são algumas das muitas pinturas realizadas por 

Cézanne frente à montanha de Sainte Victoire. Na sua obra Cézanne tenta conciliar a 

tradução das cores e da luminosidade observadas no modelo com a criação de uma 

composição bem estruturada. Estas pinturas são construídas através de uma acumulação 

de pinceladas de cor dadas na horizontal ou na vertical. A regularidade e método 

utilizados na aplicação das pinceladas traduz o espírito analítico e quase científico com 

que Cézanne criava as suas pinturas. A grande variedade de tonalidades que estas 

pinturas apresentam mostra a preocupação de Cézanne em traduzir com fidelidade as 

cores locais. 

As sugestões de grande luminosidade e vibração cromática presentes nesta 

paisagem são dadas, sobretudo, através dos contrastes de luminosidade, quente/frio e de 

complementaridade, utilizando predominantemente cores saturadas. Existe uma 

multiplicidade de tonalidades diferentes que ocupam a gama dos vermelhos, dos verdes, 

dos azuis e dos amarelos. Toda a pintura é construída através de pequenas pinceladas de 

cor, em que cada pincelada apresenta uma cor diferente. 
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4.3 – A COMPOSIÇÃO 
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A composição em pintura diz respeito à organização dos elementos plásticos entre 

si e face à moldura, que tradicionalmente adota a forma retangular. 

A predominância do retângulo como moldura das composições pictóricas tornou-

se dominante no Renascimento. No entanto, já desde a arte egípcia, passando pelas 

igrejas românicas, que a presença de uma faixa desenvolvida horizontalmente, onde era 

apresentado um chão sobre o qual as figuras eram colocadas, se tornou frequente. 

Numa composição pictórica, os elementos representados criam entre si, para além 

das linhas e formas observáveis, linhas de força implícitas que se estabelecem entre si e 

em relação aos limites da pintura. A pintura funciona assim como um campo de forças, 

formada por eixos que se confrontam e equilibram entre si, tendo em conta a moldura 

que os condiciona e limita. 

Na construção de uma composição têm que ser tidos em conta as linhas 

estruturais, que se estabelecem em relação com as coordenadas principais, os eixos das 

ordenadas e das abcissas, mas também as diagonais do retângulo. Esta importância das 

coordenadas, nomeadamente da verticalidade, é herdado do modo como nos 

relacionamos espacialmente com o mundo envolvente no nosso quotidiano. Todos os 

elementos que nos envolvem relacionam-se com um eixo vertical, sugerido pela nossa 

verticalidade. 

Todos os elementos que participam na obra pictórica, a cor, os efeitos luminosos, 

a criação espacial, as linhas, colaboram entre si para a estrutura da composição. Cada 

um destes elementos colabora na criação da composição, sobretudo através do 

estabelecimento de um contraste - contraste luz/sombra, contraste quente/frio, linhas que 

estabelecem direções diversificadas. Uma mancha de luz sobre um fundo escuro ou 

neutro, em termos de luminosidade, estabelece um foco que canaliza a atenção do 

observador. 

Neste capítulo iremos analisar o modo como a composição está presente nas 

nossas pinturas por comparação com o modo como foi utilizada em diferentes tipos de 

paisagem. Enquanto no capítulo anterior nos preocupámos sobretudo com os diferentes 

modos de traduzir espaço e profundidade, aqui iremos explorar, de modo mais 

abrangente, tudo o que diz respeito à composição. 
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4.3.1 - A preferência pelos primitivos 

 

Em muitas das minhas pinturas as composições são dominadas pela presença da 

bidimensionalidade e de uma linha ornamental, que geralmente se apresenta de modo 

implícito e que resulta do modo como se encontram associados os diferentes elementos 

componentes da pintura: as cores, formas, volumes, linhas, planos. Muitas vezes esta 

linha ornamental compositiva está explícita nas linhas que compõem a pintura. 

 

 

Fig. 73 - Nesta figura encontram-se três acrílicos sobre papel de Armando Luís, com 29x20 cm, 
respetivamente de 2007, 2010 e 2005. 

A pintura presente no lado direito da figura 73 é dominada pela 

bidimensionalidade. O reflexo da árvore sobre o lago dá a sugestão de se encontrar no 

mesmo plano da árvore. As cores preenchem uniformemente as diferentes superfícies. 

Assim, a árvore e o seu reflexo são dados predominantemente por uma mesma 

tonalidade de castanho. As três tonalidades dominantes, castanho, verde e ocre partilham 

porções equivalentes da superfície do desenho. A composição é dominada sobretudo 

pela presença de algumas linhas, onde se destaca o desenho ornamental produzido pelos 

diferentes troncos refletidos sobre a água. 

A partir do princípio do século XIX, o mundo da arte começa a apreciar e 

valorizar todo o tipo de objetos artísticos e artesanais realizados por povos não europeus, 

assim como as artes ditas populares e as artes pertencentes a períodos da História 

ocidental, anteriores ao Renascimento. O mundo intelectual vai apreciar os vitrais 

góticos, os tapetes persas, a pintura chinesa assim como as artes dos povos ditos 

«primitivos modernos», como os africanos ou os povos da Oceânia. Na exposição 

universal de 1851, em Londres, uma enorme diversidade de objetos provenientes dos 

lugares mais longínquos são mostrados ao público e enaltecidos pelos críticos e 

historiadores de arte. 
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«(…)The recognition that there were two independent systems of values to 

which the perfect work of art had to conform_ the values of mimesis and the 

that of formal harmony_ was bound to affect the appreciation of primitive art 

in a number of ways. The mastery of the first, therefore, was rightly regarded 

as the culminating achievement of the civilized nations, while a certain skill 

in decoration could also be observed in the artifacts of savages and 

barbarians.(…)»94

Nestas manifestações artísticas enaltecem-se sobretudo as composições 

estruturadas, a definição das formas e dos contornos, a saturação das cores, os contrastes 

vibrantes estabelecidos entre as cores, a bidimensionalidade. Apesar de reconhecerem 

todas estas virtudes, os intelectuais deste período consideravam a arte erudita ocidental, 

posterior ao Renascimento, como superior a todas estas manifestações artísticas. Para 

eles a capacidade de representação naturalista continuava a ser o critério fundamental na 

avaliação de uma pintura. 

 

A capacidade de representação fiel da realidade, alcançada no Renascimento, tinha 

afastado a arte ocidental dessa procura de uma composição estruturada, de uma 

qualidade ornamental, decorativa. É como se a capacidade de representação naturalista 

impedisse a obtenção das composições bem estruturadas, detetadas nas outras 

manifestações artísticas. No final do século XIX, vão ser especialmente enaltecidas as 

gravuras japonesas. Estas gravuras já tinham sido submetidas a um processo de 

ocidentalização, aproximando-se, em muitos aspetos, da representação ocidental. Apesar 

disto, elas mantinham características específicas que fascinavam os artistas e o mundo 

artístico europeu. 

As gravuras de Hokusai (1760-1849) e Hiroshighe (1797-1858) utilizavam um 

ponto de vista alto, que permitia observar e representar a realidade, a partir de cima, de 

modo que esta surgia mais uniforme, mais pertencente a um único plano95

                                                           
94 E. H. Gombrich, The preference for the primitive, Londres, Phaidon, 2002, pág.184. 

. As formas 

apresentadas eram bem definidas, bem contornadas, as cores utilizadas, 

95 Hokusai - Pintor japonês, viveu no período Edo; notabilizou-se pelas suas xilogravuras, que lhe 
granjearam grande reconhecimento. Destacou-se na série 36 vistas do Monte Fuji, onde predomina o 
Great wave off Kanagawa. Em termos formais são de assinalar a utilização da «vista de pássaro», a 
intensidade das cores planas, a delicadeza e predomínio da linha estruturante. Ando Hiroshige foi também 
um gravador japonês, pertencente ao período Edo. As suas gravuras incluem-se no género Ukiyo-e, sendo 
sobretudo paisagens, flores e pássaros. As suas paisagens são ambientais e poéticas. Depois da morte 
destes autores, a gravura japonesa torna-se mais ocidentalizada. 
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predominantemente saturadas, acentuavam a bidimensionalidade da composição, ao 

preencherem uniformemente as superfícies. Toda a composição era dominada pela 

presença de uma linha fluida, ornamental, que definia as figuras e o espaço 

representados.  

 

Fig. 74 - Nesta figura encontram-se, à esquerda duas gravuras de Hokusai: Tana river in Misashi 
province, Edo, da série Thirty views of Mount Fugi; The Fugi from Kanaya on the Tokaido, da série 
Thirty views of Mount Fugi No lado direito temos uma pintura de Van Gogh influenciada pelas gravuras 
japonesas:  Almond blossom, de 1909, Metropolitan Museum of art, Nova Iorque,. 

Van Gogh vai sentir um fascínio enorme por estas gravuras e muitas das suas 

pinturas vão sofrer influência decisiva da arte japonesa. Os grandes contrastes entre 

cores saturadas, a utilização de cores planas, o privilégio dado à linha e à utilização dos 

contornos, a linha ornamental que percorre e unifica toda a composição são adquiridos a 

partir da observação das gravuras japonesas. 

No caso da pintura de Van Gogh, presente no lado direito da figura 74, esta traduz 

o seu amor pela arte japonesa. Nesta pintura os elementos - troncos e flores - 

apresentam-se praticamente num único plano. A pintura é quase bidimensional. A obra é 

dominada pela presença de uma única tonalidade de azul, que se apresenta como uma 

cor plana. Os elementos que a compõem apresentam-se distribuídos pela tela de modo 

uniforme de modo a preenchê-la. Estes elementos, flores e troncos, são dados 

predominantemente pela linha que marca os seus contornos e que os destaca do fundo 

azul. Aqui, sentimos a presença de uma linha implícita ondulante que é determinada 

pelo intrincado dos galhos da amendoeira. 

Esta pintura partilha com as gravuras japonesas o gosto pela bidimensionalidade, 

pela utilização de cores planas e saturadas, o gosto pela linha graciosa e decorativa que 

domina a composição. 
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4.3.2 - A importância dos contornos 

 

Geralmente considera-se que os modelos de composição, pertencentes à tradição 

da arte ocidental pós renascentista, privilegiam a representação naturalista do espaço e 

dos objetos, descurando a procura de uma composição sólida e estruturada. A 

preocupação em representar a realidade, de um modo fiel, tinha feito descurar os aspetos 

compositivos da pintura. Este processo atinge o seu clímax no Impressionismo, em que 

a composição pictórica é quase descurada. 

 As exceções a esta regra são muito reduzidas e dizem respeito a um número 

ínfimo de pintores, que trabalharam esta questão de um modo excecional. 

É o caso de Lucas Cranach, o Velho (1472-1553), cujas obras apresentam, tanto 

em termos temáticos como formais, simultaneamente, aspetos góticos e renascentistas. 

Cranach96

  «(…) Si l´on examine au contraire un dessein oriental ou une épure de 

Cranach, ces coupures de la forme n´existent pas, car l´expression de l´objet 

n´est plus dans la sensation de volume, mais dans le jet, le serpentement, 

l´elan et le repris du trait(…) A un modelé rond, peut-on dire, il est bon 

d´opposer un dessin droit; à une teinte plate, un dessin riche en inflexions 

courbes signifiant le modelé absent. Le dessin de Cranach supplée par ses 

frémissements au modelé excessivement réduit (…)»

 é conhecido por deformar as figuras humanas que apresenta nas suas pinturas, 

distorcendo-as, dando-lhes um carácter que, muitos consideram, antecipa o 

expressionismo, nomeadamente o expressionismo alemão. Estas pinturas de figuras 

humanas e animais, apesar de não seguirem os modelos de construção clássicos, têm 

uma expressividade própria. 

97

Nas suas pinturas, estas figuras distorcidas, que não obedecem às proporções 

defendidas pelos modelos clássicos de representação da figura humana, conjugam-se 

com uma representação do espaço que, fundamentalmente, já obedece aos cânones 

formulados no Renascimento, nomeadamente a utilização da perspetiva cónica. 

Frequentemente, a utilização desta perspetiva manifesta-se de um modo, ainda pouco 

 

                                                           
96 Cranach - pintor renascentista alemão, viveu e trabalhou na corte dos Eleitores da Saxónia. Destacou-se 
nos retratos de líderes e príncipes que haviam aderido à Reforma Luterana, assim como nos nús, 
associados à história religiosas ou à mitologia grega. É de assinalar o seu grande realismo, presente na 
representação da natureza e as deformações das suas figuras humanas. 
97 Lhote,Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970, pág.44-45. 
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consistente. Estas figuras são quase planas e destacam-se do fundo, pela cor ou valor 

que apresentam, de modo que é sobretudo pelos contornos que elas se destacam dos 

fundos. 

Cranach é um dos poucos casos em que se consegue conciliar a utilização do 

espaço renascentista com uma deformação das figuras representadas, assegurando a 

estruturação e a solidez das suas composições. 

 

Fig. 75- Nesta figura temos à esquerda uma pintura de Cranach-o-velho, Ninfa deitada numa 
paisagem. À direita uma pintura de Botticelli, Vénus e Marte, tempera sobre madeira, com 173,4x 69,2 
cm, de 1483. 

Esta pintura de Cranach, presente na figura 75, é dominada pela figura da ninfa 

despida que ocupa todo o centro da composição. Pela tonalidade muito clara utilizada na 

carnação da ninfa, ela destaca-se totalmente dos restantes elementos da pintura que 

apresentam tonalidades muito mais escuras. Toda a composição é definida pela 

importância dada à linha que marca os contornos do corpo da ninfa. É notória a 

liberdade com que Carnach constrói o corpo desta ninfa, distorcendo-o, afastando-se das 

proporções e formas humanas. Através deste processo Cranach concilia a criação de 

uma composição estruturada com a utilização de uma linguagem naturalista. A 

estruturação da composição faz-se, predominantemente, através da presença de uma 

linha explícita que a define. 

Outro pintor significativo para nós é Sandro Botticelli (1445-1510), cujas figuras 

humanas, ainda que menos deformadas do que as de Cranach, permitem a construção de 

composições bem estruturadas98

                                                           
98 Botticelli - pintor florentino, representante máximo do Primeiro Renascimento, trabalhou ao serviço de 
Lourenço Médicis, conhecido pela utilização da linha graciosa. A primavera e Nascimento de Vénus são 
as suas obras mais conhecidas. No final do século XV foi seguidor de Girolamo Savonarola (1452-
14989), tendo a sua pintura sofrido com esta influência. 

. As pinturas de Botticelli vivem sobretudo da linha que 

define as figuras, sobretudo através da marcação dos seus contornos. Nas pinturas 

renascentistas os elementos são sobretudo dados pela linha que define, que contorna os 
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objetos e estrutura as composições. Sempre me espantou que as personagens de um 

pintor tão conceituado como Botticelli tivessem um carácter tão pouco natural. 

Nesta pintura de Botticelli, presente no lado direito da figura 75, os membros que 

compõem as diferentes personagens parecem feitos de borracha, moldando-se às mais 

variadas posições. As pernas e o braço esquerdo de Marte afastam-se muito de uma 

representação naturalista destes elementos. Esta maleabilidade dada às diferentes 

personagens e a importância dada aos contornos que as definem faz com que a 

composição resulte estável e equilibrada. 
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4.3.3 - Linha ornamental 

 

Consigo identificar, nas minhas pinturas, algumas das preocupações presentes na 

obra de Matisse. Apesar de partirem da observação de uma realidade, em particular, as 

minhas pinturas trabalham essa realidade de um modo muito livre. Assim, não há 

preocupação em traduzir as cores locais ou em utilizar a perspetiva, mas aquela 

realidade observada funciona como um estímulo visual, a partir do qual construímos 

uma pintura. Assim, as composições utilizadas nas minhas pinturas não se prendem a 

uma representação do real. Tal como Matisse, a necessidade de criação de uma 

composição feita de formas, cores, texturas sobrepõe-se à representação fiel do mundo 

observado. 

 

Fig. 76 - Nesta figura encontram-se três acrílicos sobre papel  de Armando Luís, com 29x 20 cm, 
sendo o primeiro de 2010, o segundo e o terceiro de 2012. 

Na pintura, presente no lado direito da figura 76, realizada numa montanha alpina 

a cor é dada de um modo espontâneo e emotivo, não havendo uma correspondência 

explícita entre o desenho e o modo como a cor é aplicada. Estes dois elementos, cor e 

linha, funcionam de modo quase autónomo. As cores utilizadas são saturadas e traduzem 

sobretudo a minha emoção face à paisagem observada. 

A influência de Matisse na minha obra é inegável por diferentes razões. Matisse 

vai tentar introduzir nas suas composições a linha ornamental, presente nas artes não 

ocidentais e pré-renascentistas. Começa por criar composições, predominantemente 

bidimensionais, dominadas pela linha, por uma linha ornamental, fluida, que sugere uma 

determinada realidade. Nestes desenhos existe a sugestão de ambientes, sem que haja 

uma preocupação de representação fiel da realidade. 
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Mais tarde, irá complementar esta criação de composições dominadas pelo 

carácter ornamental, tentando complementá-las com a cor. Matisse vai criar grandes 

composições dominadas pela utilização de grandes superfícies de cor plana e saturada. 

Muitas vezes estas superfícies de cor saturada não correspondem ao desenho subjacente. 

Para ele, a prioridade, nestas pinturas muito coloridas, é manter o carácter coeso e 

coerente da composição. 

«One crucial discovery was how light could be thrown off by the colours 

themselves without recourse to tonal contrasts or optical mixtures. (…) 

Colours that convey the radiance of broad daylight were central to Matisse´s 

desire that his art should act as a balm for the human spirit. Once he had 

found a new scale on which to realize this he turned back to colour, using it 

now as a means to impregnate and to saturate the canvas rather than to whip 

up and agitate the surface (…). »99

Nestas composições, correspondentes à sua fase madura, ele vai utilizar as 

aprendizagens adquiridas aquando das suas jornadas de pintura ao ar livre, ao lado dos 

restantes pintores fauvistas. Nas pinturas desta fase inicial da obra de Matisse, as cores 

são dadas de modo emotivo e imediato, não correspondendo frequentemente ao 

desenho, dado predominantemente pela linha, também esta quebrada e interrompida. 

 

Liberta-se assim das condicionantes impostas pela tradição ocidental, no que diz 

respeito à criação de composições. Nos seus últimos trabalhos ele consegue conciliar a 

utilização de uma linha ornamental, a bidimensionalidade e a utilização de cores 

saturadas com a capacidade de sugerir um ambiente, uma realidade, em particular. 

 

Fig. 77- Nesta figura encontram-se três pinturas de Matisse. À esquerda The Plum Blossoms, de 
1948, com 39,1x51,2 cm. Ao centro Interieur in aubergines, gouache sobre tela de 1911-12. À direita, 
Still life with Magnolia, de 1941, óleo sobre tela com 74x101 cm. 

                                                           
99 Sarah Whitfied, Fauvism, Thames and Hudson, Londres, 1991, pág.202. 
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Nesta pintura de Matisse, presente no lado esquerdo da figura 77, os elementos 

colocados sobre a mesa são vistos utilizando uma perspetiva semi-aérea, tal como 

acontece nas gravuras japonesas. Este facto permite que os objetos se apresentem 

aproximadamente à mesma distância do observador, o que aproxima a composição da 

bidimensionalidade. Nesta pintura as cores são planas e saturadas. Cada objeto é 

caracterizado unicamente por uma única tonalidade. O vaso que contém a ameixeira é 

caracterizado por uma superfície uniforme de verde água. A pintura vive essencialmente 

dos contrastes de cor saturada, em que as cores preenchem uniformemente superfícies 

delimitadas pela linha. 

Os poucos objetos que constituem esta pintura são dados de modo sintético e 

sumário. A cara da mulher representada nem sequer apresenta quaisquer feições. 

Através deste processo de procura de síntese, de simplicidade, Matisse consegue 

fornecer às suas pinturas o carácter decorativo, ornamental, que ele ambicionava e que 

nos fascina. 
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4.3.4 - Dois modelos de composição 

 

Nas minhas pinturas, as composições são obtidas de modo intuitivo e emotivo. Na 

realização destes trabalhos, nunca penso antecipadamente qual é a composição a utilizar. 

Os trabalhos são realizados com alguma rapidez de execução e os diferentes 

componentes plásticos dos trabalhos - cores, formas, claro/escuro, composição - surgem 

associados e aplicados de modo indistinto. Nos meus trabalhos a composição vai sendo 

construída e alterada à medida que vão sendo criadas e aplicadas as cores, as formas, os 

volumes. 

As composições utilizadas nas minhas pinturas são geralmente estimuladas pelos 

motivos que vou abordar. A escolha dos motivos a utilizar como referentes é geralmente 

dada pela intuição. Pode tratar-se de uma copa de árvore iluminada de forma intensa; de 

uma árvore que se encontra isolada num campo e apresentando um aspeto frágil e 

vulnerável; de um conjunto de ramos emaranhados, apresentando uma luz particular. 

Determinadas conjugações de elementos naturais, associados à presença de uma luz 

particular, despertam em mim uma emoção estética que me faz querer utilizá-las como 

modelo. 

Muitas vezes é durante a realização de uma pintura que me surgem as ideias dos 

motivos a desenvolver em composições futuras. 

A posteriori, será possível detetar, nestes trabalhos, a presença de composições 

submetidas à utilização da regra de ouro, obtida de modo intuitivo e irracional. 

 

Fig. 78 - Nesta figura temos três acrílicos sobre papel de Armando Luís, com 29x 20 cm, 
respetivamente de 2007, 2012 e 2007. 

O desenho/pintura, presente no lado esquerdo da figura 78, foi realizado no Jardim 

do Ultramar e representa uma árvore e o seu reflexo num lago. Utilizando como 

materiais os acrílicos e como o suporte o papel, posso referir-me aos meus trabalhos 
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tanto como desenhos ou pinturas. Antes de começar a realizar um desenho observo e 

retenho um pormenor da realidade que considero apelativo e que pretendo captar ou 

utilizar como ponto de partida do desenho. É através do processo de construção da 

pintura que essa aproximação a esse pormenor da realidade se concretiza e desenvolve. 

Deste modo a construção da pintura desenvolve-se intuitivamente, ainda que 

antecipadamente haja uma antevisão do motivo que pretendo utilizar como estímulo, 

como ponto de partida. 

Esta pintura apresenta uma composição estável e equilibrada, ainda que resulte de 

um processo predominantemente intuitivo. É dominada pela presença de uma linha 

horizontal que divide a composição em duas partes, em que a parte inferior ocupa o 

dobro da área da parte superior. Existe também uma linha vertical que divide a pintura 

em duas partes iguais, representada pela árvore e o seu reflexo. Na parte inferior da 

pintura esta linha ramifica-se em várias linhas divergentes que apontam em várias 

direções. Na parte superior a linha vertical é acompanhada por duas manchas - dois 

arvoredos - que se encontram aproximadamente à mesma distância da linha vertical. 

Lhote considera que a partir da observação das pinturas pertencentes a diferentes 

períodos históricos podemos detetar dois grandes modelos de composição. 

«(…)Les lois qui régissent l´organisation des élements du tableau sont 

immuables, parce que liées au mécanisme psycho-physiologique de l´homme, 

mais la façon de les appliquer varie suivant la nature de l´artiste. «Les 

sensibles», dont le type moderne est Cézanne, attendront de leurs impressions 

les directives essentielles: qualité de l´harmonie colorée, caractère de la 

composition (classique ou baroque), disposition des tracés régulateurs 

(…)»100

Para este autor qualquer pintura obedece às normas determinadas pela presença da 

regra de ouro. Para este autor todas as composições pictóricas podem traduzir-se e ler-se 

em termos de aplicação da regra de ouro. 

 

Ele considera que este modelo de composições pictóricas pode ser obtido de dois 

modos distintos. Assim, num primeiro grupo ele inclui os pintores, considerados 

intelectuais ou racionais, que atuam, predominantemente, de modo racional, criando as 

suas composições pictóricas, de modo consciente e voluntário. Aqui incluímos pintores 

como Piet Mondrian (1872-1944), Rafael Sanzio (1483-1520), Canaletto (1697-1768) 
                                                           
100 Lhote,Andre, Traité de la figure et du paysage, Paris, Grasset,1970, pág.56. 
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ou Seurat cujas composições pictóricas são planeadas e construídas de modo consciente 

e racional. 

Num segundo grupo incluem-se os pintores que criam as suas obras a partir da 

emoção, dos sentimentos. Apesar destes artistas atuarem de modo temperamental e 

emocional, as obras artísticas que estes produzem submetem-se igualmente à regra de 

ouro. Aqui incluímos as obras artísticas de pintores como Van Gogh, Ticiano Vecellio 

(1480/85-1576) ou Peter Paul Rubens(1577-1640), que utilizam sobretudo a emoção e a 

intuição na construção e estruturação das suas composições. 
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4.4 - A PINCELADA 
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Ao longo da História da pintura e da paisagem encontramos muitos modos 

distintos de utilizar a pincelada. Deparamo-nos com a pincelada expressiva e gestual de  

Rubens, Ticiano  ou dos impressionistas, mas também o pontilhismo racional, 

sistemático e repetitivo de Seurat e Signac, verificando-se que os modos de aplicação da 

tinta sobre o suporte são muito diversificados. 

A pintura veneziana vai apresentar um modelo de pincelada que, até hoje, tem 

inúmeros seguidores. Veneza vai inventar uma pincelada emotiva, temperamental, 

irregular, expressiva. O que caracteriza a pintura e a herança veneziana é a associação da 

utilização de uma pincelada expressiva com a exploração dos contrastes de cor, por 

oposição à prevalência do desenho e da utilização da linha, defendida pelos autores 

florentinos. 

No final da sua vida Ticiano cria pinturas, como A morte de Acteon, onde a 

construção das personagens e do espaço se faz através da utilização de uma pincelada 

solta e expressiva. Neste modelo de pintura, as formas ganham um carácter indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79 - Ticiano, " A morte de Acteon" Óleo s/tela 178 x 198cm, 1559-1575, National Gallery, 
Londres. 

Já Constable é um pintor que vai utilizar uma pincelada gestual para se aproximar 

de uma representação mais fiel e sensível do mundo observado. Constable realiza 

pequenas pinturas ao ar livre, em contacto com a natureza, utilizando o óleo, onde tenta 

reproduzir, com fidelidade e verdade, o mundo observado. Através da utilização de uma 

pincelada rápida, irregular e expressiva, Constable tenta captar com fidelidade as 

impressões visuais, sensoriais, observadas. 
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No início do seu percurso como pintor, Constable começa por representar e criar o 

modelo típico da paisagem inglesa para progressivamente se interessar por captar, de 

modo quase científico, uma qualquer realidade. 

Constable vai realizar pequenos estudos onde capta diferentes tipos de nuvens. A 

pincelada rápida e gestual permite-lhe traduzir de um modo mais imediato e fiel o 

mundo observado. Estes esboços guardam um carácter de inacabado, que lhes é 

inerente, específico. Nestes esboços nota-se a preocupação de explorar as características 

e as qualidades estéticas específicas do mundo natural: as atmosferas, os reflexos na 

água, a diversidade dos arvoredos, os contrastes de luz presentes nos diferentes 

elementos naturais. Seguindo este mesmo processo, ele realiza estudos para paisagens, 

onde a identificação e caracterização da paisagem representada se torna secundária. 

 

 

Fig. 80 - Nesta figura encontram-se três esboços de Constable, representando nuvens. À esquerda, 
Study of clouds, de 1822, óleo sobre papel. Ao centro Cloud study, de 1822. À direita Seascape study with 
rain cloud, de 1824. 

Nestes esboços, realizados a óleo sobre cartão, destaca-se a pincelada solta que 

Constable utiliza na representação do seu tema. As nuvens são construídas através da 

sobreposição de pinceladas soltas de cor. Nada nestas pinturas se encontra bem definido 

e delineado. Se nos aproximarmos destas pintura temos dificuldade em identificar quais 

os elementos que estão a ser representados. Estas pinturas/esboços foram realizados ao 

ar livre, em contacto com a natureza, e traduzem as emoções e sensações visuais que 

Constable experimentou face à natureza. 
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4.4.1 - A pincelada gestual 

 

Considero que a minha pincelada é gestual, intuitiva e emotiva. Através da 

pincelada pretendo traduzir o objeto observado, numa nova linguagem. A rapidez da 

pincelada permite-me manter um contacto mais estreito com o objeto observado. Não 

pretendo que a pincelada traduza de modo fiel os objetos observados mas, sobretudo, 

através da intensidade emotiva do traço, criar uma ligação emotiva e sensorial com estes 

objetos. As minhas pinturas resultam sobretudo da acumulação de camadas de 

pinceladas sobrepostas. 

 

Fig. 81 - Nesta figura temos três acrílicos sobre papel de Armando Luís com 20 por 29 cm, sendo 
os dois primeiros de 2012 e o terceiro de 2005. 

Esta pintura/desenho, presente no lado esquerdo da figura 81, é realizada a partir 

da sobreposição de pinceladas soltas e espontâneas. Nada na pintura é definido e 

delineado, tudo se encontra esboçado e indefinido. As pinceladas traduzem 

impetuosidade, uma certa agressividade e resultam desse contacto íntimo e emotivo com 

o objeto observado. 

Os fauvistas exploram uma pincelada gestual, emotiva. As pinturas fauvistas são 

sobretudo a tradução das emoções do pintor face a uma paisagem observada e sentida. 

Nelas não há necessidade de reprodução fiel do mundo observado. A pincelada é 

temperamental, rápida e irregular, tentando expressar de modo instantâneo o estado 

emotivo do pintor. 

« (…) Matisse uses the Word sketch (esquisse) and what disturbed the public 

when they first saw the oils was precisely their sketchy quality. (…) means 

that every mark of paint is exposed on the canvas in the manner of a drawing 

or a sketch, it challenges the whole concept of what constitutes a «finished» 
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work (…) This simplification of colour is a deliberate move towards the more 

restricted and harsher colours commonly found in popular art (…)»101

Mesmo no caso das pinturas acabadas em estúdio, elaboradas a partir de esboços 

criados ao ar livre, mantém- se a mesma pincelada nervosa e temperamental, assim 

como a utilização de cores que apresentam grande intensidade cromática. 

 

No caso dos pintores expressionistas, como Nolde ou Kirchner, este carácter 

emotivo e temperamental da pincelada ainda é mais acentuado do que nos pintores 

fauvistas. O carácter inacabado das obras e a visibilidade da pincelada são ainda mais 

notórios. 

Para os pintores expressionistas, o desfasamento com a representação do real 

ainda é mais acentuado do que nos pintores fauvistas. Para estes pintores trata-se 

sobretudo de expor e expressar emoções. Para eles, a rudeza e agressividade da 

pincelada e das formas criadas é sinal de verdade e sinceridade na expressão de emoções 

verdadeiras. 

Segundo Ernst Gombrich (1909-2001), toda a arte moderna, e sobretudo o 

Expressionismo, surge da necessidade de contrariar o gosto dominante da arte oficial do 

final do século XIX. Em França, a Academia, os Salões e o gosto do público defendem 

como modelo ideal de pintura a obra artística de William Adolphe Bouguereau (1825-

1905), onde são explorados temas da mitologia grega de modo muito realista, quase 

fotográfico102

«(…) I confronted a painting of the Birth of Venus by Bouguereau,a tipical 

Salon painting, with the first monumental work of art that embodied 

reminiscences of tribal masks: Picasso´s Demoiselles d ´Avignon.(…) an 

excess of sweetness is felt to be cloying, and that we tend to mobilize our 

defences against what is too obviously seductive. (…)The little elegancies of 

art in the presence of the great ideas thus greatly expressed, loose all their 

. Os artistas modernistas vão sobretudo querer contrariar o adocicado, o 

exageradamente sentimental, a pormenorização exagerada, presentes na obra de 

Bouguereau. 

                                                           
101 Sarah Whitfied, Fauvism, Thames and Hudson, Londres, 1991, pág.62 e 124. 
102 Bouguereau - Pintor académico francês, que aliava um hiper-realismo aos temas mitológicos, dando 
um enfase particular à representação do corpo feminino. Autor muito popular em França e nos E.U.A. Foi 
o representante máximo da pintura dos Salons, repudiado pela vanguarda impressionista. 
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value, and are, for the instance at least, felt to be unworthy of our 

notice.(…)»103

Os artistas modernistas vão assim querer criar uma pincelada e um traço agressivo, 

rude, visceral, que traduzisse as verdadeiras emoções humanas. Para os artistas do 

Expressionismo alemão a utilização de um traço agressivo, agreste, violento dá acesso 

direto ao cerne das emoções humanas. Neste sentido, estes artistas vão sobretudo olhar 

para a arte dos povos primitivos, nomeadamente para a arte africana e para a arte dos 

povos da Oceânia, pela rudeza de execução, pelo carácter sintético e simplificado que 

estas apresentam. Mais do que quaisquer dos artistas pertencentes à tradição ocidental, 

considera-se que estes artistas “primitivos” têm um acesso direto ao verdadeiro cerne 

das emoções e sentimentos. 

 

 

Fig. 82 - Nesta figura encontram-se três esculturas «primitivas»: máscara da R.D. Congo, Nkisi 
Nkinde; máscara Songye da R.D. Congo; máscara Sepik da Papua -Nova Guiné. 

A escultura Nkisi Nkinde é uma escultura realizada pelos chamados «primitivos 

modernos». Ela representa uma entidade espiritual, que integra o sistema de crenças 

desta comunidade. O que se destaca imediatamente ao observador é a rudeza de 

execução desta peça, assim como a própria rudeza dos instrumentos utilizados na sua 

construção. 

Salienta-se também o carácter sintético que ela apresenta. A escultura é composta 

de poucos elementos e estes são apresentados de um modo muito simplificado, sumário. 

«(...) historians are agreed that the artifacts  that first appealed to the artists 

were ritual masks, like those of Gabon, that came apparently from Vlamink´s 

collection. The radically simplified shapes and their sometimes arbitrary 

                                                           
103 E. H. Gombrich, The preference for the primitive, Phaidon, 2002, Londres, pág.217. 



170 

configurations resulted in an intense and intriguing expression that was bound 

to appeal to artists in search of striking effects.(…)»104

É de salientar também a intensidade da expressão que esta figura deixa transparecer. 

Ela é como emoção em estado puro, sem artifícios. Esta conjugação de características, 

nomeadamente a reunião do carácter simplificado e rude da execução com a intensidade 

das emoções transmitidas, serviu de exemplo para os pintores expressionistas alemães, e 

para Kirchner, em particular. 

 

 

Fig. 83 - Nesta figura encontram-se três pinturas pertencentes ao Expressionismo alemão: à 
esquerda pintura de Ernst Ludwig Kirchner, Naked playing people, de 1910; ao centro, de Erich Heckel, 
Red houses, com 65,5x79,5 cm, de 1908; à direita de Emil Nolde, Wildly dancing children, óleo sobre 
tela, com 73x88 cm., de 1909. 

Esta pintura de Kirchner, presente no lado esquerdo da figura 83, apresenta uma 

série de personagens nuas que convivem entre si no meio da paisagem. As cores 

utilizadas nestas personagens e na paisagem são intensas, criando entre si contrastes de 

complementares. A pincelada é solta e agressiva, caracterizando sumariamente os 

elementos representados. Toda a pintura adquire uma carga de violência e agressividade 

dadas pela rudeza do traço, pela intensidade dos contrastes de cor, pela temática 

utilizada. Tudo nesta pintura contribui para traduzir a ideia de natureza selvagem, de 

violência, de imediato, de expressão espontânea das emoções. 

                                                           
104 E. H. Gombrich, The preference for the primitive, Phaidon, 2002, Londres, pág.217. 
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4.4.2 - A pincelada automática 

 

Quando me encontro a desenhar, sinto frequentemente que a execução da pintura, 

a acumulação rápida e imediata das camadas de tinta facilitam o acesso a um contacto 

mais íntimo e mais intenso com a natureza observada e sentida. É através dessa 

execução da pincelada associada à elaboração das cores que intensifico o contacto com 

os elementos naturais. 

É sobretudo através da utilização da pincelada que acedemos à sensação de perda 

de consciência e à sensação de comunhão com o universo envolvente. É sobretudo 

através da execução da pincelada que adquirimos a sensação de fazer parte do todo 

envolvente, do mundo natural, o que nos permite traduzi-lo de um modo menos 

consciente. 

 

Fig. 84 - Nesta figura temos três acrílicos sobre papel de Armando Luís com 29x20 cm, 
respetivamente de 2007, 2012 e 2007. 

Nesta pintura /desenho, presente no lado esquerdo da figura 84, surge representado 

um carreiro, um caminho de terra, dominado por zonas de luz e sombra. Aqui a 

pincelada é solta e resultou da emoção obtida pelo meu contacto e observação de uma 

realidade, em particular. 

A pintura resulta quase abstrata, sendo difícil detetar qual a realidade representada. 

Ela é sobretudo um somatório de volumes, de manchas, de cores, de sensações visuais 

que provocam emoções no espetador. 

O fascínio e influência que a obra de Pablo Picasso (1881-1973) exerce sobre nós 

é grande. Sendo filho de um pintor, recebeu, desde cedo, uma sólida formação clássica 

que lhe deu a capacidade de representar, com fidelidade, qualquer tipo de objetos, 

inseridos nas mais diversificadas situações espaciais. Esta formação permitiu-lhe 
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também manusear todas as técnicas, processos e linguagens incluídas numa formação 

artística clássica. 

Durante grande parte da sua vida, a preocupação maior de Picasso foi tentar pôr de 

parte esta aprendizagem de modo a aceder a modos de representação mais intuitivos e 

genuínos. Picasso considerava que os desenhos infantis, ou os desenhos dos povos 

primitivos, sendo mais ingénuos, em termos de representação fiel dos objetos, eram 

mais sinceros e autênticos. Ao longo da sua obra, Picasso tentou, de diferentes modos, 

aceder e aprender estas diferentes linguagens, nomeadamente desenhando com a mão 

esquerda, menos ensinada e «correta». 

«The strength Freud attributed to the influence of the unconscious radically 

changed the conception of the human mind and appeared to throw new light 

on phenomena previously considered mysterious. I am referring to the 

widespread belief in «possession», which most ancient civilizations 

associated with the gift of prophecy and also with poetry (…) suggest that 

Picasso tried to revert to primitive elements precisely because he found his 

skill obtrusive. He wanted to get away from what threatened to become a 

somewhat facile stereotype, he wanted to learn from the methods of the child 

(…)»105

Os desenhos infantis ou primitivos apresentam geralmente uma maior 

conceptualização dos objetos e narrativas apresentados. Nestes desenhos as figuras 

apresentam-se geralmente num único plano, não existindo profundidade e sendo 

traduzidas quase exclusivamente pela linha. As crianças representam os objetos e o 

espaço real, tal como os entendem e não como os vêm. Tal como é visível no desenho 

presente no centro da figura 85, os olhos são sempre representados de frente porque 

deste modo a sua identificação torna-se mais imediata. Esta linguagem traduz de um 

modo mais imediato e verdadeiro o modo como compreendemos e sentimos o mundo 

que nos rodeia. 

 

                                                           
105 E. H. Gombrich, The preference for the primitive,  Londres, Phaidon, 2002, pag 235-37. 
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Fig. 85 - Nesta figura temos uma pintura e dois desenhos de Picasso, onde se sente a influência dos 
desenhos «infantis». Ao centro, esboço para Guernica, de 1937, no Museu Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid. À direita, Bull, series of eleven developments of a litograph, 1945-46, no Museum of 
Modern Art, Nova Iorque. 

Conhecem-se inúmeras histórias que elucidam os esforços realizados por Picasso 

para pôr de parte a facilidade e virtuosismo que ele demonstrava na representação 

clássica de objetos, para se aproximar desses modos de desenhar menos valorizados. 

Assim, sabemos das suas visitas frequentes ao Musée de l'Homme em Paris para 

observar as esculturas africanas e da Oceânia. Sabe-se também que, na abordagem de 

uma de terminada temática, nomeadamente mitológica, Picasso realizava várias versões, 

em que experimentava esses modos menos convencionais de representar, nomeadamente 

aproximando-se dos desenhos infantis. Esta aproximação significava para Picasso um 

retorno a uma fase da existência menos controlada e «civilizada». Para ele era como um 

retorno a uma fase mais ingénua da sua existência em que o contacto com as emoções 

essenciais era mais visível. Estas linguagens pouco convencionais davam acesso direto 

ao cerne da essência humana de onde brotam as emoções mais autênticas. 

A pintura de Picasso, presente no lado esquerdo da figura 85, é uma representação 

de uma das suas mulheres, nomeadamente Jacqueline Rocque. Na criação desta pintura, 

Picasso utiliza como modelo os desenhos infantis. Nos desenhos infantis a realidade é 

representada de um modo conceptual. A criança representa sobretudo o modo como 

entende a realidade, e não o modo como a vê. Este aspeto está bem presente nesta 

pintura. Os olhos e nariz da mulher são vistos de lado, enquanto a boca é vista de frente. 

Tal como acontecia na arte do Egito antigo, as crianças representam as diferentes partes 

do corpo humano, de modo a que estas sejam facilmente identificáveis. 

Outra característica do desenho infantil é a sua espontaneidade. O traço que as 

crianças utilizam nos seus desenhos não resulta de uma aprendizagem, não foi ensinado, 

ele estabelece uma ligação direta às emoções mais genuínas do ser humano. Picasso 

manifestou em diferentes ocasiões, ao longo da sua vida, a vontade de pôr de lado o seu 
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virtuosismo e recuperar a inocência do gesto e do traço infantis. Sendo um virtuoso, na 

capacidade de apreender e registar o mundo envolvente, e tendo usufruído de uma 

formação artística precoce, visto o seu pai também ser pintor, Picasso pretende libertar-

se destas «capacidades», que ele via como ou condicionantes ou impedimentos à sua 

liberdade criativa e expressiva. 

Também os pintores surrealistas, como Roberto Matta (1911-2002) ou Yves 

Tanguy (1900-1955), influenciados pela psicanálise, pretendiam, através da criação 

artística, aceder ao subconsciente. Através de «automatismos», pretendiam ultrapassar o 

mundo consciente e aceder ao mundo inconsciente, de onde brotam os sonhos. 
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CONCLUSÃO 

 

A realização desta tese foi sobretudo um modo de aprofundar a compreensão e a 

análise da minha obra plástica. São necessários desafios como este para me obrigar a 

ocupar, de modo positivo, todos os tempos disponíveis, exteriores à minha atividade 

letiva, tidos durante cerca de cinco anos. Caso este desafio não fosse estimulante e 

compensador, a todos os níveis, dificilmente o teria concluído. Foi necessário algum 

narcisismo para considerar desafiador e fascinante utilizar o meu trabalho artístico como 

objeto de investigação e estudo. A realidade é que desde que comecei a realizar trabalho 

artístico, de modo incipiente como discente na Escola de Belas Artes e de modo mais 

consistente, depois de terminar estes estudos, nunca tive oportunidade para parar e 

concentrar-me, de modo a proceder a uma investigação aprofundada sobre o meu 

trabalho. Durante estes, quase trinta anos, que separam, o fim da licenciatura até hoje, 

tenho lido textos teóricos sobre arte, sobretudo relacionados com História da arte, 

Psicologia da forma e Estética; lecionado disciplinas pertencentes ao domínio das artes 

plásticas como História da arte e Desenho; frequentado galerias e museus, dentro e fora 

do país; tido conversas, sobretudo informais, com amigos informados; participado em 

conferências e debates organizados por entidades oficiais, que proporcionaram 

indicações sobre os caminhos artísticos a seguir, que me permitiram tomar consciência 

da realidade artística. No entanto, esse exercício nunca foi tão exaustivo e persistente 

como no período associado à construção desta tese. 

Tenho de confessar o enorme prazer encontrado em procurar elementos 

identificativos, na Teoria da arte, na Psicologia da forma, na História da arte. É 

certamente um exercício gratificante procurar explicar paralelos entre as minhas ações 

enquanto artista e teorias sobre cor, reflexões de um artista que gostamos, ou as 

ambições e propósitos de um artista que sempre admirámos. Foi um exercício de enorme 

liberdade procurar na informação dispersa tudo o que pudesse contribuir para essa 

exploração das minhas pinturas. Foi também entusiasmante estudar os percursos 

artísticos de autores como Goldsworthy ou James Turrell que apresentam novos modos 

de relacionar a atividade artística com o mundo natural. Considero também que este 

percurso vai proporcionar uma nova visão sobre a minha pintura, eventualmente mais 

informada, que permitirá que esta adote novas direções. 
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Desde o início, propusemo-nos também desenvolver a nossa pesquisa, sobretudo 

relacionando-a com a temática da paisagem. As pinturas que realizamos são, 

maioritariamente, pertencentes a esta temática, de modo que considerámos consistente 

desenvolver o nosso estudo em torno da questão da paisagem. 

Assim, propusemo-nos circunscrever a noção de paisagem. Assim, foi importante 

compreender que o termo «paisagem» significa tanto uma parcela de terreno, observado 

em determinadas circunstâncias, como a obra de arte que representa esta porção de 

terreno. Existe uma ambiguidade no termo «paisagem», e estas duas conceções têm 

interferido entre si, ao longo dos tempos. Assim, a porção de terreno a que damos o 

nome de paisagem pode ter sido construída, tendo como referência uma pintura 

submetida ao tema da paisagem. Deste modo, os jardins ingleses do século XVIII foram 

construídos para se assemelharem às pinturas de paisagem «idealizada», realizadas no 

século anterior.  

Foi importante compreender que o termo paisagem é dinâmico, não foi sempre 

entendido da mesma forma ao longo dos tempos. Foi importante compreender que a 

apreciação de uma paisagem não é um fenómeno inocente, mas corresponde a um ato 

cultural, dependente dos percursos e vicissitudes que marcaram a história da arte e das 

sociedades. A observação de uma paisagem implica o conhecimento de determinados 

termos, associados ao usufruto e contemplação da natureza, adquiridos gradualmente ao 

longo dos tempos, como «rio» ou «carvalho», aos quais nós associamos imediatamente 

qualidades e propriedades míticas; de determinadas imagens de paisagem, produzidas 

através de obras de arte, como fotografias, pinturas, desenhos, que nos ensinam a «ver» 

e a determinar as paisagens com que nos deparamos. 

Foi fundamental também compreender o papel da moldura na construção de uma 

paisagem. Assim, uma paisagem encontra-se sempre delimitada por fronteiras, ela é 

finita, ainda que nós saibamos que ela se prolonga indefinidamente para além desses 

limites. As margens de uma tela, uma janela, a máquina fotográfica, todos contribuem 

para transformar a observação da natureza numa paisagem. O observador tem 

necessidade de se baixar, virar a cabeça, direcionar o olhar até descobrir a posição ideal 

para encontrar a paisagem. 

Em seguida propusemo-nos analisar os pontos comuns entre as intenções, os 

meios, os processos, os percursos artísticos de autores que privilegiamos, que sempre 

considerámos como pontos de referência, e aqueles que adotámos no nosso percurso 

artístico. Os autores selecionados são aqueles que nos acompanharam durante mais de 
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vinte anos, desde o término da licenciatura na E.S.B.A.L. até hoje, que nos ajudaram a 

tomar decisões, a seguir determinados percursos que definiram a nossa pintura. Foi 

fascinante podermos debruçar-nos sobre as suas obras e percursos artísticos e descobrir 

características, particularidades que partilhamos. Esta investigação da obra destes 

autores permitiu-nos compreender melhor as razões e as formas adotadas na nossa 

pintura. Deste modo, através da leitura de Walden, de Thoreau e do entendimento da 

relação íntima e vital de Friedrich com a natureza, pudemos ver explanados, numa 

dimensão maior, sentimentos e emoções que experimentamos no contacto com o mundo 

natural. 

 A análise da obra de Constable permitiu-nos constatar a importância da perceção  

e conhecer a linguagem pictórica resultante desta relação estabelecida com a natureza. 

Permitiu-nos também verificar que, em todas as épocas, os artistas devem conseguir 

defender-se contra preconceitos, modos estanques e conservadores de entender o que 

deve ser uma obra de arte. Assim, para privilegiar a espontaneidade e imediatismo da 

sua pintura ele tem que se afastar da noção de pintura dada pela Royal Academy of Arts, 

que defendia o acabamento, a definição de todos os elementos representados.  

Na obra dos expressionistas e dos fauvistas, sobretudo em Nolde e em Matisse, 

pudemos descobrir que a emotividade e os sentimentos despertados pelo contacto com a 

natureza se podem sobrepor à necessidade de traduzir fielmente o mundo observado. 

Para estes autores, a rudeza e a agressividade dos processos e das linguagens permite o 

acesso ao que há de mais essencial no ser humano. Através do estudo destes autores 

pudemos justificar as cores pouco naturalistas da nossa pintura ou a importância que 

damos à gestualidade. 

Na obra de Cézanne pudemos observar a importância da perseverança e do 

espírito analítico no desenvolvimento de uma linguagem pessoal, individualizada. 

Descobrimos também que a relação íntima, constante, demorada, com os mesmos 

motivos naturais, permitiu-lhe o estabelecimento de uma relação intensa, particular com 

os mesmos e consequentemente a criação de paisagens mais pessoalizadas. Gostamos de 

utilizar, como locais para observar e desenhar a natureza, repetidamente os mesmos 

jardins e parques naturais, com a intenção de estabelecermos uma relação de 

familiaridade com os mesmos. 

Na obra de Picasso descobrimos a busca do traço infantil, inocente, como meio 

para alcançar o que há de mais intrínseco e genuíno e universal no ser humano. Os 

automatismos permitiram aos Surrealistas aceder, através de uma gestualidade 
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espontânea e imediata, ao mundo do inconsciente. Com estes autores pudemos 

compreender a nossa utilização do registo rápido e imediato, o que implica um contacto 

mais direto e intenso com o objeto observado, permitindo-nos uma maior integração no 

mundo natural envolvente.  

Procurámos ainda paralelos entre as nossas pinturas e as linguagens, processos e 

intenções de autores contemporâneos. Na maioria dos casos, o nosso trajeto artístico 

acompanhou, no tempo, a evolução destes artistas. Os autores analisados foram 

escolhidos porque influenciaram as nossas opções artísticas, apresentando modos 

diferentes de encarar esta temática. Eles apresentam modos contemporâneos de entender 

a paisagem, tanto nos meios artísticos, como nas linguagens e processos utilizados. Na 

sua maioria, são autores que sofreram a influência dos anos 60 e as transformações que 

ocorreram na arte a partir desse período. A partir dos anos 60, a conceção de arte alarga-

se, podendo agora incidir sobre o processo, a ideia, a experiência, a ação descurando-se 

a construção de um objeto artístico. 

No caso de Gerhard Richter foi fascinante verificar como ele tentou conjugar a 

temática da paisagem, geralmente identificada com a tradição pictórica ocidental, com a 

linguagem da Pop Art. Sobretudo no início da sua obra ele utiliza, como referentes, 

fotografias de paisagens, sendo fiel às características específicas da linguagem 

fotográfica, nomeadamente a utilização do preto e branco e os desfocamentos. Para este 

autor, qualquer temática abordada é legítima na arte contemporânea, desde que 

corresponda à exteriorização de uma imagem mental do artista. Assim, ele encontra 

paralelos entre a temática da paisagem e o abstracionismo, no sentido em que ambas 

permitem a tradução de uma imagem mental. Com ele aprendemos que as temáticas, em 

arte, não são setores estanques e que o tema da paisagem pode ser visto de um modo 

muito lato e abrangente. 

Consideramos que a Land Art é o movimento artístico que hoje transforma, de 

modo mais evidente, a noção de paisagem. Este movimento apropriou-se do 

alargamento do conceito de arte, proporcionado pelos anos 60, para explorar novas 

correlações entre arte e natureza. Assim, na Land Art a atividade artística pode traduzir-

se de modos muito diversificados: para Richard Long consiste na experiência de realizar 

e usufruir de um percurso através da natureza; para James Turrel ou Nancy Holt trata-se 

de construir esculturas/volumes na paisagem, que permitam o estreitamento das relações 

com o espaço sideral; para Joseph Beyus a arte é entendida como «escultura social», 
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onde o artista pretende, de modo simbólico e efetivo, transformar a vida das 

comunidades, através das suas instalações e dos seus happenings. 

Para cada um destes autores procurámos realçar as características, preocupações, 

com que mais nos identificamos, porque, de modo mais ou menos direto, elas também 

estão presentes nas nossas obras ou na conceção de artista que consideramos mais 

correta. Assim, tal como Beuys, consideramos que a nossa atividade pictórica tem 

influência no desenvolvimento do tecido social e na alteração das mentalidades. Tal 

como para Goldsworthy, a nossa atividade criativa utiliza a beleza do mundo natural 

como elemento determinante, funcionando como incentivo, estímulo, para a criação 

artística. Partilhamos com Richard Long a importância dada à experiência estética, 

proporcionada pelo passeio através da natureza. O trajeto que percorremos através da 

natureza fascina-nos, deixa-nos extasiados pela variedade de formas, cores, texturas, que 

apresenta, permitindo o estabelecimento de uma relação de intimidade com a natureza 

envolvente. Temos em comum com James Turrell a necessidade de nos sentirmos 

integrados no Universo envolvente, privilegiando o estabelecimento de pontos de 

contacto com os seus elementos componentes. 

Explorámos ainda a obra fotográfica de Jeff Wall, por apresentar uma conceção de 

fotografia muito abrangente, pouco condizente com a sua tradição naturalista, 

estabelecendo uma relação privilegiada com a linguagem pictórica. As fotografias de 

Jeff Wall são encenadas, de modo a proporcionarem ao observador leituras 

diversificadas. Ele pretende que as suas fotografias tenham uma carga narrativa e 

dramática, adotando, como referências, pinturas de vários períodos, sobretudo do 

Barroco. As suas paisagens estão imbuídas de uma certa estranheza, proporcionada pelo 

caráter pouco naturalista das mesmas. Aqui, quisemos sobretudo mostrar como os 

diferentes meios artísticos podem interagir e coexistir, de modo a criar novas realidades, 

novas paisagens. As fotografias de paisagem sempre nos fascinaram e fazem parte do 

nosso património de imagens relacionadas com esta temática. 

Georgia O'Keefe é exemplar no modo como vive isolada da sociedade, integrada 

numa paisagem quase intocada pela mão humana, no estado do Novo México. Durante 

várias décadas ela pinta a natureza envolvente, onde se incluem temas como as 

formações rochosas, os ossos, o céu. A estranheza e originalidade das cores e formas 

destas pinturas, resultam tanto do caráter das paisagens observadas, como do olhar 

transformador operado pela autora. A variedade de tonalidades e de texturas destas 
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pinturas é infindável. Para nós ela constitui um exemplo estremo de amor e dedicação a 

uma vida e obra de aprofundamento da relação com a natureza. 

No quarto capítulo e partindo da análise das nossas pinturas, tentámos 

compreender como atuam os diferentes elementos da linguagem plástica - cor, forma, 

composição, pincelada, espaço- na nossa pintura.  

Os meus trabalhos são, na sua maioria, realizados diretamente em contacto com a 

natureza. Apesar de não querer representar fielmente o mundo observado, estas pinturas 

ganham uma verdade e espontaneidade que valorizamos. Tanto a escolha dos motivos 

como a definição das cores, a pincelada utilizada, a conceção do espaço nascem desse 

contacto e imersão no mundo natural. Estas pinturas/desenhos realizados no exterior são 

realizados sobre papel, apresentam uma escala reduzida, apresentam tamanhos entre o 

A6 e o A3, e utilizam como materiais a grafite, os lápis de cor, as aguadas a tinta-da-

china, os guaches e os acrílicos. 

Na maioria dos casos, os trabalhos são realizados em cadernos ou blocos com 

folhas de papel Fabriano, Canson, entre outros, desde que apresentem uma gramagem 

elevada.  

Nestas jornadas, realizadas em contacto com a natureza, faço-me acompanhar dos 

materiais e suportes necessários à realização dos mesmos. 

Os locais onde realizo estes trabalhos são alguns jardins de Lisboa e de Coimbra, 

como o Jardim do Palácio da Ajuda, o Jardim do Ultramar; paisagens pertencentes à 

Reserva Natural do Estuário do Sado, entre outros locais. Todos os anos, sobretudo no 

Verão, realizo desenhos nestes locais, de modo que tenho trabalhos correspondentes ao 

mesmo local, pertencentes a vários anos diferentes. Mantenho com estes locais uma 

afinidade emotiva e estética grande, de modo que gosto de os utilizar, repetidamente, 

como pontos de partida para os trabalhos plásticos realizados. 

Geralmente os desenhos/pinturas são completados numa única sessão de trabalho 

e em cada uma destas sessões realizo normalmente dois ou três destes trabalhos. A 

realização de cada um deles demora normalmente entre 30 e 60 minutos e depois de 

concretizados, estes não voltam a ser corrigidos ou alterados. Considero que a verdade e 

expressividade destes trabalhos está intimamente associada a esse momento único da 

execução, resultado de um contacto íntimo e exclusivo com uma paisagem particular. 

Tudo se processa como se, à medida que a jornada de trabalho decorre, a perceção 

das paisagens envolventes se tornasse maior, assim como a facilidade em determinar 

quais os motivos a utilizar como referentes. 
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Para entender estes elementos da nossa pintura fomos procurar informações na 

Teoria da cor, na Psicologia da cor e da forma, na História da arte. Através destas 

leituras, pudemos confrontar-nos com diferentes modos de utilizar cada um dos 

elementos da linguagem plástica referidos. As obras que analisámos, como a Teoria da 

figura e da paisagem de André Lhote ou o L´Oeuvre picturale de René Passeron 

apresentam exemplos de obras de arte universais para aprofundar o estudo dos diferentes 

modos como cada um destes elementos se manifesta. Assim, para a cor podemos referir-

nos à cor simbólica, aos materiais da cor, às relações entre forma e cor, à importância 

das cores primárias e da luminosidade das cores. 

Assim, concluímos que as nossas composições são predominantemente 

bidimensionais, dominadas pela presença de uma linha ondulante, que se apresenta de 

modo explícito ou implícito. Estas composições, dominadas pela presença do número de 

oiro, decorrem do processo da execução e construção do trabalho, sendo obtidas de 

modo intuitivo e emotivo.  

As cores utilizadas são maioritariamente cores saturadas, planas, preenchendo 

uniformemente os espaços, superfícies, onde se encontram. Utilizamos sobretudo as 

tintas acrílicas, geralmente caracterizadas por serem tintas planas e opacas. 

Privilegiamos a aplicação da tinta, mais ou menos diluída, por camadas sobrepostas. A 

última camada apresenta-se geralmente mais opaca que as antecedentes, correspondendo 

à finalização do trabalho. As cores presentes na pintura terminada resultam do somatório 

de várias camadas de tinta. Valorizamos a execução rápida das pinturas, intimamente 

associada à secagem rápida destas tintas. Enaltecemos também o carácter plano destas 

tintas, que contribui para a bidimensionalidade dominante das composições. Detetámos 

ainda o predomínio do contraste das complementares, apresentando cada um dos pares 

de complementaridade saturações diferentes e ocupando, cada um deles, áreas da pintura 

muito diversificadas. Geralmente a cor mais saturada, ocupa uma área da pintura mais 

pequena, enquanto que a cor menos saturada ocupa uma área maior.  Considerámos que 

frequentemente associamos as cores criadas na paleta com as qualidades de objetos e 

materiais, como a frescura de um gelado ou com o carácter do metal. 

Estas pinturas são maioritariamente bidimensionais, devido à presença forte da 

linha e ao domínio das cores planas, predominantemente saturadas. A sugestão de 

profundidade, quando existe, é dada pelo tamanho mais reduzido dos objetos presentes 

nos segundos planos. Por vezes ela é também obtida pelo relevo de alguns objetos, 

sendo este proporcionado pelo contraste claro/escuro. O contraste de luminosidade é 
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obtido quer pela utilização de diferentes valores da mesma cor, quer pela justaposição de 

cores saturadas com diferentes intensidades luminosas. 

A pincelada é temperamental e irregular, decorrendo da emotividade sentida face à 

natureza observada. Ela é aplicada com rapidez, estando intimamente associada à 

preferência por materiais que permitem uma execução e secagem rápidas, como o 

acrílico, a tinta-da-china ou os lápis de cor. O caráter gestual e espontâneo da pincelada 

é visível na obra final. A rapidez de execução destas pinturas permite estreitar a relação 

estabelecida com a natureza envolvente. 

O aprofundamento da compreensão do nosso trabalho artístico e da temática da 

paisagem, irá solidificar e tornar mais assertivas as convicções que norteiam o 

desenvolvimento do nosso trabalho e abrir novas pistas e direções para atividades 

artísticas futuras, mais informadas. 
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 Gerhard Richter, Abstract painting. 

Fig.34 Gerhard Richter, Abstract painting, catálogo 436, 1978.. Óleo sobre tela, 

200x250 cm. 

 Gerhard Richter, Abstract painting, catálogo 430, 1977. Óleo sobre tela,  

200x300 cm. 

Fig.35 Gerhard Richter, Veneza, catálogo 606-3, 1986. Óleo sobre tela, 86x121 cm. 

 Gerhard Richter, Abstract painting, catálogo 551-21, 1984. Óleo sobre tela, 

43x60 cm. 

Fig.36 Gerhard Richter, Cascata, catálogo 847-2, 1997. Óleo sobre tela, 

165x110cm. 

 Gerhard Richter, Cascata, catálogo 847-1, 1997. Óleo sobre tela, 196x90 

cm. 

Fig.37 Andy Godsworthy. 

 Andy Godsworthy. 

 Andy Godsworthy, Ice arch, 1982. Hebeck Craggs, Cumbria. 

Fig.38 Richard Long, A line in Japan, Mount Fuji, Japão. 
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 Richard Long, Dusty boots line Sahara, 1988, deserto do Sahara. 

 Richard Long. A line made by walking, 1967, Inglaterra. 

Fig.39 Hamish Fulton, Wind throught the pines da série Ten toes towards the 

rainbow, 1985-1991. Tate Gallery. 

 Hamish Fulton, A view of the Licancaben from the Jorquencal, 2012, Chile. 

 Hamish Fulton, Crow speaks, 1986-1991. Tate gallery 

Fig.40 Ana Mendietta. Sem título(México-Série Silhuetas), 1976. Galerie Lelong, 

Nova Iorque e Paris 

 Ana Mendietta,  Imagem de Yagul, Série Silhueta, 1973. Galery Lelong, 

Nova Iorque e Paris 

 Ana Mendietta, Sem título(Série Silhuetas), 1978. Solomon R. Guggenheim 

Museum 

Fig.41 Joseph Beuys,7000 oak project, 1982. Bienal de Kassel. 

 Joseph Beuys,7000 oak project, 1982. Bienal de Kassel. 

 Joseph Beuys,7000 oak project, 1982. Bienal de Kassel. 

Fig.42 Agnes Denes, Wheatfield- A confrontation,1982. Battery Park laandfill, 

Nova Iorque.  

  Agnes Denes, Wheatfield- A confrontation,1982. Battery Park laandfill, 

Nova Iorque.  

 Agnes Denes, Wheatfield- A confrontation,1982. Battery Park laandfill, 

Nova Iorque.   

Fig.43 Agnes Denes, Tree Mountain, a living time capsule, 11000 trees, 11000 

people, 400 years, 1992-96. Finlândia. 

 Agnes Denes, Tree Mountain, a living time capsule, 11000 trees, 11000 

people, 400 years, 1992-96. Finlândia. 
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 Agnes Denes, Tree Mountain, a living time capsule, 11000 trees, 11000 

people, 400 years, 1992-96. Finlândia. 

Fig.44 Andy Goldsworthy, Ice star, 1987. Durfriesshire, G.B. 

 Andy Goldsworthy, Gold rowanlevs and hole, 1987. Yorkshire sculpture 

park, G.B. 

 Andy Goldsworthy, Woven brancharch, Langholm, 1986. G.B. 

Fig.45 Nancy Holt, Sun tunels, 1976. Great Bassin Desert, Utah. 

 Nancy Holt, Sun tunels, 1976. Great Bassin Desert, Utah. 

 Nancy Holt, Sun tunels, 1976. Great Bassin Desert, Utah. 

Fig.46 James Turrell, Roden Crater, 1979. Arizona´s painted desert, E.U.A. 

 James Turrell, Roden Crater, 1979. Arizona´s painted desert, E.U.A. 

 James Turrell, Roden Crater, 1979. Arizona´s painted desert, E.U.A. 

Fig.47 Alberto Carneiro, O canavial: memória -metamorfose de um corpo ausente, 

1968. Canas, fitas de cor, letra de decalque e ráfia, dimensões variáveis. 

Coleção Caixa Geral de Depósitos, Lisboa. 

 Alberto Carneiro, Raiz, caule, folhas, flores e frutos, 1966. Madeira de tola, 

ferro e granito, 250x75x66cm. Museu Nacional de Arte Contemporânea do 

Chiado, Lisboa 

 Alberto Carneiro, Arte corpo/corpo arte, 1976-78. Fotografias, 20 peças de 

45x35 cm. Coleções particulares. 

Fig.48 Jeff Wall, Picture for women, 1979. Silver dye bleach transparency in light 

box, 161,5x 223,5cm. 

Fig.49 Manet, Édouard, Un bar aux follies bergères, óleo sobre tela, 96x130 cm, 

1882. Courtauld institute of arts, E.U.A.. 

Fig.50 Jeff Wall, Mimic. 1982. Silver dye bleach transparency in light box, 

198x228,5 cm.Ydesse Hendeles Art Foundation, Toronto, Canadá. 
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 Jeff Wall, A sudden gust of wind, (after Hokusai), Silver dye bleach 

transparency in light box1993,Tate, Londres 

 Katsushika Hokusai, Yejiri station, Province of Suruga,  Brooklyn Museum, 

Nova Iorque, E.U.A. 

Fig.51 Jeff Wall, The storyteller, 1986. Silver dye bleach transparency in light box, 

229x437 cm. Metropolitan Museum of Modern art, Nova Iorque. 

 Jeff Wall, Forset,  2001. Silver gelatin print, 240x 303 cm.The Verbund 

Collection, Viena, Austria. 

Fig.52  Georgia O´Keefe, Drawing XIII, 1915.Carvão sobre papel, 61,8x47 cm. 

Alfred Stieglitz Collection. 

 Georgia O´Keefe. 

 Georgia O´Keefe, Blue,1916 . Aguarela sobre papel, 40,5x27,8 cm. 

Brooklyn Museum, Brooklyn, E.U.A.. 

Fig.53 Georgia O´Keefe, Lake George, 1924. 

 Georgia O´Keefe.  

 Georgia O´Keefe, From the lake II painting,1924. 

Fig.54 Georgia O´Keefe, Grey line with black, blue and yellow,1923 

 Georgia O´Keefe, Music, pink, and blue nº 2, 1918. Óleo sobre tela, 88,9x 

74 cm. Whitney Museum of American art, Nova Iorque, E.U.A. 

 Georgia O´Keefe, Flower abstration, 1924. Óleo sobre tela, 48x30 inches. 

Whitney Museum of American art, Nova Iorque, E.U.A. 

Fig.55 Georgia O´Keefe, Black mesa landscape, New Mexico, 1930, Georgia 

O´Keefe Museum, Santa Fé, Novo México, E.U.A. 

 Georgia O´Keefe, Black place III, 1944. Óleo sobre tela, 91,4x 101,6 cm. 

Georgia O´Keefe Museum, Santa Fé, Novo México, E.U.A. 
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 Georgia O´Keefe, Rust red hills, 1932. Óleo sobre tela. Brauer Museum of 

art,  

 

4 - O corpo da paisagem 

 

Fig.56 Armando Luis.Sem título, 2010. Acrílico sobre papel. 

 Armando Luis.Sem título, 2010. Acrílico sobre papel. 

 Armando Luis.Sem título, 2010. Acrílico sobre papel. 

Fig.57 Henry Matisse,Nature morte au potiron, 1941. Pen and india ink on paper, 

49,8x 62,9 cm. Coleção privada  

 Henry Matisse. Pen and india ink on paper 

 Henry Matisse. Pen and india ink on paper 

Fig.58 Henry Matisse, Large red interior, 1848. Óleo sobre tela,. Musée National 

d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, França 

 Henry Matisse, Interior com uma cortina egípcia, 1948. Óleo sobre tela, 

116,2x89,2 cm. Phillips Collection, Washington, E.U.A. 

 Henry Matisse, Atelier vermelho, 1911. Óleo sobre tela, 162x130cm. 

MOMA, Nova Iorque, E.U.A.  

Fig.59 Henry Matisse, Telhados sobre Collioure, 1905. Óleo sobre tela. The 

Ermitage, São Petersburgo, Rússia  

 André Derain, Charing cross bridge, 1906. Whitney Museum of modern art, 

Nova Iorque, E.U.A. 

 André Derain, Barcos no porto de Collioure, 1905. Óleo sobre tela, 28x35,5 

cm, 

Fig.60 Wassily Kandinsky, Composição X, 1939. Óleo sobre tela, 140x 201 cm. 

Kunstsammlung Nordrheim Westfallen, Dusseldorf. Alemanha. 
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 Wassily Kandinsky, Composição IV, 1911. Óleo sobre tela, 159,5x 250,5 

cm. Kunstsammlung Nordrheim Westfallen, Dusseldorf, Alemanha. 

 Wassily Kandinsky, Composição VIII, 1923. Óleo sobre tela, 140x 201 cm. 

Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque, E.U.A.. 

Fig.61 Edvard Munch, Os solitários, 1899. Xilogravura. 

 Edvard Munch, Os solitários, 1899. Xilogravura. 

 Edvard Munch, Os solitários, 1899. Xilogravura. 

Fig.62 Armando Luis, Sem título, 2007, Acrílico sobre papel,, 20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2007, Acrílico sobre papel,  20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2007. Acrílico sobre papel, 20x29 cm. 

Fig.63 Armando Luis. Sem título,2007. Guache sobre papel, 20x29 cm. 

 Armando Luis. Sem título, 2007. Guache sobre papel, 20x29 cm. 

Fig.64 Joseph Turner, Ivy bridge, Devonshire, 1813. Aguarela sobre papel, 28x48 

cm. Tate, Londres. 

 Richard Bonnington, 1821-22. Watercolor over graphite on white wove 

paper, 14,7x23 cm. David T, Shiff Gift, Harry G. Speerling fondation. 

Fig.65 Armando Luis, Sem título, 2007, acrílico sobre papel, 20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2005, acrílico sobre papel, 20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2010, acrílico sobre papel,, 20x29 cm. 

Fig.66 Paul Signac, Arrière du tub, 1888. Óleo sobre tela. Coleção privada. 

 Georges Seurat, Dimanche aprés-midi, La grande Jatte, 1884-86. Óleo 

sobre tela, 207,6x 308 cm. Art Institute of Chicago, Chicago. 

 Georges Seurat, Nú sentado, estudo para Une baignade, 1883, Conté crayon 

on cream paper, 31,7x 24,7 cm.  Scottish National Gallery, Grã-Bretanha. 
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Fig.67 Vincent Van Gogh, Margens do Oise , em Auvers. Óleo sobre tela, 

73,3x93,7cm. Detroit Instittute of arts, Detroit, E.U.A.. 

 Vincent Van Gogh, Cottages, 1890. Hermitage Museum, St.Petersburgo, 

Russia 

 Vincent Van Gogh,Village street and steps at Auvers with figures, 1890. 

Óleo sobre tela. The Saint Louis Museum, E.U.A.. 

Fig.68 Joachim Patinir, Paisagem com S.Jerónimo, 1515-24. Óleo sobre madeira. 

Museu do Prado, Madrid. 

 Joachim Patinir, Paisagem com fuga para o Egipto. 

 Joachim Patinir. 

Fig.69 Armando Luis, Sem título. Acrílico sobre papel, 2010, 50x60 cm.  

 Armando Luis, Sem título. Acrílico sobre papel, 2012, 20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título. Acrílico sobre papel, 2010, 50x60 cm. 

Fig.70 Camille Pissaro, Hoarfrost, 1873. Óleo sobre tela, 65x 93 cm. Musée du 

Quay d´Orsay, Paris, França. 

 Alfred Sisley, Allée des peupliers de Moret, 1890. 

Fig.71 Georges Braque, Violon et palette, 1909. Óleo sobre tela, 91,7x 42,8 cm. 

Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque, E.U.A.. 

 Georges Braque, Violino e candelabro, 1910. San Francisco Museum of 

Modern Art, São Francisco, E.U.A.. 

Fig.72 Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, 1902. Óleo sobre tela. 

Propriedade de Henry Pearlman. 

 Paul Cézanne, La Sainte-Victoire vue des Lauves,1902-04, Philadelphia 

Museum of Art, Filadélfia, E.U.A. 

 Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, 1904-06. Óleo sobre tela, 2,1x2,7 

ft. Kuntshaus Zurich, Zurich, Suiça 
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Fig.73 Armando Luis, Sem título, 2007. Acrílico sobre papel,  29x20m.  

 Armando Luis, Sem título, 2010. Acrílico sobre papel,  20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2005. Acrílico sobre papel,  29x20 cm. 

Fig.74 Katsushika Hokusai, The Fugi from Kanaya on the Tokaido, da série Thirty 

views of Mount Fugi. 

 Katsushika Hokusai, Tana river in Misashi province, Edo, da série Thirty 

views of Mount Fugi. 

 Vincent van Gogh, Almond blossom, 1909. Metropolitan Museum of art, 

Nova Iorque, E.U.A.. 

Fig.75 Lucas Cranach, Ninfa deitada numa paisagem. 

 Sandro Botticelli, Vénus e Marte,1483. Tempera sobre madeira, 173,4x 69,2 

cm. National Gallery of London, Londres, Grã-Bretanha. 

Fig.76 Armando Luis. Sem título, 2010. Acrílico sobre papel, 29x20cm. 

 Armando Luis. Sem título, 2010. Acrílico sobre papel,, 20x 29 cm. 

 Armando Luis. Sem título, 2012. Acrílico sobre papel, 29x20 cm. 

Fig.77 Henry Matisse, Still life with Magnolia, 1941.Óleo sobre tela, 74x101 cm. 

Centre Georges Pompidou, Paris, França. 

 Henry Matisse, Interieur in aubergines, 1911-12, Guache sobre tela. Musée 

de peinture et sculpture, Grenoble, França. 

 Henry Matisse,The Plum Blossoms,1948. 39,1x51,2 cm. MOMA, Nova 

Iorque, E.U.A.. 

Fig.78 Armando Luis, Sem título, 2007. Acrílico sobre papel, 29x20m. 

 Armando Luis, Sem título, 2007. Acrílico sobre papel, 20x29 cm. 

 Armando Luis, Sem título, 2012. Acrílico sobre papel, 29x20 cm. 



196 

Fig.79 Ticiano Vecellio, A morte de Acteon, 1559-1575. Óleo sobre tela, 

178x198cm. National Gallery, Londres. 

Fig.80 John Constable, Seascape study with rain cloud, 1824  

 John Constable, Study of clouds, 1822. Óleo sobre papel, 11,5x19 inches. 

 John Constable, Cloud study, 1822. Coleção privada. 

Fig.81 Armando Luis. Sem título,  20122012. Acrílico sobre papel, 29x20cm 

 Armando Luis. Sem título, 2012. Acrílico sobre papel, , 20x29 cm 

 Armando Luis. Sem título,. 2005. Acrílico sobre papel, 29x20 cm 

Fig.82 Fetish efigy of Nkisi Nkondi, Congo. 

 Máscara Kifwebe masculina, Tribo Songye, R.D.Congo, Africa Central. 

Primitive art collection. 

Fig.83 Ernst Ludwig Kirchner, Naked playing people, 1910. Pinakothek der 

modernde, Munique, Alemanha. 

 Erich Heckel, Red houses, 1908. 65,5x79,5 cm. Kunshalle Bremen, Bremen, 

Alemanha. 

 Emil Nolde, Wildly dancing children, 1909. Óleo sobre tela, 73x88 cm. 

Kunshalle Kiel, Alemanha. 

Fig.84 Armando Luis. Sem título, 2007.Acrílico sobre papel,  29x20cm. 

 Armando Luis. Sem título, 2012. Acrílico sobre papel, 20x29 cm. 

 Armando Luis. Sem título, 2007. Acrílico sobre papel, 29x20 cm. 

Fig.85 Pablo Picasso, Jaqueline Roche, 

 Pablo Picasso, Esboço para Guernica, !937. Museu Nacional Centro de arte 

Reina Sofia, Madrid, Espanha. 

 Pablo Picasso, Bull, serie of eleven developments of a litograph, 1945-46. 

Museum of Modern Art, Nova Iorque, E.U.A.. 
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ANEXO 1 

 

 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 

 

 

1991 - ARVORES - Galeria Clube 50 

1992 - JARDINS - Galeria Heart - Lisboa 

1995 - ARVORES II - Galeria Clube 50 - Lisboa 

1997 - PINTURA - Galeria do Palácio D. Manuel - Évora 

2004 - AR - Centro Cultural de Vila Flor -Vila Flor 

2004 - AR - Museu de Vila Nova de Foz Côa - Vila Nova de Foz Côa 

2005 - VISÕES - Galeria 65-A - Lisboa 

2006 - VISÕES II - Galeria da Câmara Municipal de Lisboa - Lisboa 

2006 - ARVORES III - Galeria C.N.A.P. - Lisboa 

2006 - BARROCO - Casa das Artes de Famalicão - Famalicão 

2008 - DOS FRUTOS NASCEM ÁRVORES - Galeria de Colares – Colares 

2011 - PAISAGEM - Convento dos Cardaes – Lisboa 

2013 - O QUARTO - Palácio Ribamar - Algés 

2014 - Galeria Poramoràarte - Porto 
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ANEXO 2 

IMAGENS DE EXPOSIÇÕES 

1995 - ARVORES II - Galeria Clube 50 - Lisboa 

 

Legendas das imagens 

(da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

«Sem título», 1995, 89x116 cm, óleo sobre tela 

«Sem título», 1995, 89x116 cm, óleo sobre tela 

«Sem título», 1995, 89x116 cm, óleo sobre tela 

«Sem título», 1995, 89x116 cm, óleo sobre tela 

«Sem título», 1995, 30x40 cm, óleo sobre tela 

«Sem título», 1995, 50x60 cm, óleo sobre tela 
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2006 - ÁRVORES III - Galeria C.N.A.P. Lisboa 

 

Legendas das imagens 

(da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

«Sem título», 2003, 20x29 cm, guache sobre papel 

«Sem título», 2005, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2005, 20x29 cm, guache sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2005, 20x29 cm, guache sobre papel 

«Sem título», 2005, 20x29 cm, acrílico sobre papel  
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2011- PAISAGENS - Convento dos Cardaes - Lisboa 

 

Legendas das imagens 

(da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2010, 20x29 cm, acrílico sobre papel 
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2013 - INTIMIDADES - Galeria Poramoràarte - Porto 

 

Legendas das imagens 

(da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

«Sem título», 2012, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2012, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2012, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2007, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2012, 20x29 cm, acrílico sobre papel 

«Sem título», 2012, 20x29 cm, acrílico sobre papel 
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