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Sinopse 

A relação entre o vazio e a criação foi a motivação para o presente trabalho de 

investigação. A tese de mestrado em pintura, no modelo teórico-prático, surgiu a partir 

da prática artística e da necessidade de uma dedicação mais profunda, para 

entendimento de alguns conceitos que considero benéficos para a evolução do trabalho 

prático. Defini o início da abstração como o ponto de partida, por considerar ser o 

período histórico onde a pintura se libertou da sua função representativa, conseguindo, 

finalmente, evoluir, expandir-se e contaminar outras áreas de expressão. 

 

Questões relacionadas com o meu trabalho artístico e assuntos de natureza imaterial, 

como o vazio e a criação, sempre estiveram presentes. Consequentemente, tive que 

procurar fundamentação em áreas da filosofia e religião. Esta minha tendência é 

característica da espiritualidade contemporânea e reflete-se através da arte. A 

espiritualidade artística contemporânea é uma alternativa à religião e é abordada por 

inúmeros artistas. Paul Klee, Wassily Kandinsky, Mark Rothko, Yves Klein, Henry 

Moore, Antoni Tàpies, Álvaro Lapa e Rui Chafes, são artistas de referência para o meu 

trabalho de investigação. 

 

A espontaneidade na criação artística é um factor determinante no meu trabalho, e partir 

do vazio constitui-se sempre como início do processo de trabalho e uma estratégia de 

motivação. Começo constantemente a partir de um ‘ponto zero’, através de formas 

embrionárias, e sem apoio de imagens já existentes ou estudos prévios. No entanto, 

existe permanentemente uma atitude de estudo e apreensão de formas, de 

experimentação de materiais e técnicas, de trabalho de cor, de desenvolvimento de 

ideias e temas que, não estando diretamente relacionada com trabalhos específicos, se 

reflecte em todos os trabalhos criados. Paralelamente a esta atitude, também pratico a 

improvisação e a valorização de acasos criativos, que são resultado do vazio que 

acontece frequentemente na prática artística. 

 

 

Palavras-chave: Origem, desconhecido, vazio, orgânico, vida e pintura. 
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Abstract 

The relation between emptiness and creation was the motivation for my research. This 

master thesis in painting, in practical-theoretical style, started from the artistic-practice 

and from the necessity of a deeper dedication for the understanding of some concepts 

considered useful for the evolution of the practical work. The starting point was the 

period of the beginning of abstraction, considered as the historical period when the 

picture released from its illustrative function, evolved, expanded and contaminated other 

expressive/artistic areas. 

 

Questions related to my artistic work and subjects of immaterial nature, like emptiness 

and creation, were always present. Therefore, I had to look for foundations in 

philosophy and religion. This tendency of mine is characteristic of contemporary 

spirituality and reflected through art. The artistic contemporary spirituality is an 

alternative to religion and is behind the work of innumerous artists. Paul Klee, Wassily 

Kandinsky, Mark Rothko, Yves Klein, Henry Moore, Antoni Tàpies, Álvaro Lapa and 

Rui Chafes, are some of the reference artists for both my work of research and artistic. 

 

The spontaneousness in artistic creativeness is a dominant factor in my work, and 

starting from emptiness is always the beginning of the work process and a motivating 

strategy. I begin steadily from a “zero point”, through embryonic forms, and without 

support of already existing images or previous studies. However, there is a permanent 

attitude of study and forms captivation, of testing of materials and techniques, of colour 

work, of development of ideas on themes which, not being directly related with specific 

works, reflects itself in all work done. Parallelly to this attitude, I also practice the 

improvisation and valuation of creative cases that are the result of emptiness that 

happens often in the artistic experience. 

 

 

Keywords: Origin, unknown, emptiness, organic, life and painting. 
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1. Introdução 

Considero que é difícil falar de vazio sem falar de criação. 

Há muitos séculos que o vazio é estudado em várias religiões ou filosofias. Antes de 

tudo era Deus ou o Vazio Absoluto, ou será Deus o próprio vazio? O que é que o 

homem faz com este vazio que existe e que não pode ser ignorado? Por que é que na 

arte contemporânea tantos artistas trabalham o vazio, sentindo-o de uma forma 

diferente? Ideal, terreno, transparente, opaco, branco, azul, negro, neutro, ativo, morto, 

vivo, etc., o vazio pode assumir múltiplas formas e interpretações. A possibilidade e a 

mutação fazem parte da sua natureza e são elas que lhe dão grandeza, liberdade 

incondicional e poder de criação. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) escreve que Deus está morto e quem o matou fomos 

nós. «Que solenidades de desagravo, que jogos sagrados haveremos de inventar?»
1
 

Onde está Deus, ou será que Ele se esqueceu de nós? Será Ele uma necessidade e 

invenção humana para dar sentido à existência? 

A religião vê em tudo uma ordem superior que justifica os fenómenos. O ser humano, 

na sua evolução espiritual ou anímica, pode direcionar-se para procurar uma resposta 

exterior, uma resposta interior ou não procurar nada. O pensamento humano, pela sua 

natureza, tenta extrair do caos e do acaso do universo orientação e ligação, tentando 

insistentemente pressentir o Absoluto e ligar-se a Ele. Desde os dois a quatro anos de 

idade que as crianças têm a capacidade de imaginar coisas que não existem e de 

fantasiar seres invisíveis, e entre os sete e nove anos têm a capacidade de se ligar a seres 

inventados através da imaginação e receber sinais de índole transcendente. 

Pelo conhecimento, distancia-se infinitamente dos animais porque é capaz de se 

transcender, de se conhecer a si próprio e o que está para além de si próprio. A 

partir da sua imanência tem capacidade para projectar-se na transcendência: tem 

consciência de uma ordem superior, é um ser para a transcendência.
2
 

 

[…] simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma “naturaliter 

religiosa”, isto é dotada de uma função religiosa: função esta que não inventei, nem 

coloquei arbitrariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser 

influenciada por qualquer ideia ou sugestão.
3
 

                                                           
1
 Friedrich Wilhelm NIETZSCHE – A Gaia Ciência. In Obras Escolhidas de Nietzsche, vol. III. Lisboa: 

Círculo de Leitores, 1996, p. 140. 
2
 Armindo dos Santos VAZ - O sentido último da vida projectado nas origens. Marco de Canaveses: 

Edições Carmelo, 2011, p. 189. 
3
 Carl Gustav JUNG -  Psicologia e Alquimia. Petrópolis: Editora Vozes, 2009, p. 25. 
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Sendo a necessidade de transcendência uma característica humana e a ideia de Deus 

utilizada para conduzir o pensamento à ordem, e deixando esta última de fazer sentido, 

de certa forma, nos dias de hoje, que outras possibilidades surgem para orientar o 

pensamento?  

 

1.1. Abstração-Criação
4
 

No início do século XX, com as grandes mudanças sociais e políticas, a cultura 

ocidental questiona-se sobre Deus e os valores mais elevados perdem valor. «O poeta 

alemão assinala o “retraimento dos Deuses” e a instauração de um tempo em que foi 

quebrada, pela primeira vez na história do homem, a relação com o sagrado. O 

“destino” moderno convidaria a criar algo de novo, para além dos alicerces do 

passado.»
5
. 

František Kupka (1871-1957), artista checo do início do século XX, atravessa a 

Primeira e Segunda Guerra Mundial e está envolvido nas origens do abstracionismo. É 

um artista que trabalha a origem da existência, a génese, como na obra Conte de 

Pistiliset d’Étamines nºI, procurando o momento inicial da criação que está implícito 

em tudo e em todos os fenómenos reais. 

                                                           
4
 Título inspirado na revista Abstraction-Création, referente ao grupo com o mesmo nome, criado em 

1931, Cf. AAVV - František Kupka. Barcelona: Fundació Joan Miró, 2009, p. 158. 
5
 A propósito do pensamento nietzscheano: João PENEDA – O sujeito e o Real: O abstraccionismo e a 

questão da Natureza. In Arte & Abstracção. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 

2008, p. 51. 
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O artista não pretende a forma exterior ou os fenómenos naturais visíveis, que diz serem 

limitados, ao ponto de afirmar que a natureza está morta e aquilo que encontra nas 

árvores encontra em qualquer coisa, salientando a energia intrínseca que está em tudo. É 

este interior que quer alcançar desmaterializando a forma, como na obra Plans par 

Couleurs, retirando os detalhes, a modelação e a superficialidade exterior. A 

sinuosidade e a simbiose das suas formas orgânicas e inorgânicas transportam as suas 

obras para outra realidade que está para lá do visível, do palpável e do consciente. 

«”Para mí, hasta entonces sólo se había tratado de hacer una pintura viable, que ya no 

podia representar nada, pues la Naturaleza estaba muerta. Y mis pinturas ya no se 

parecían a nada que hubiéramos visto antes […]»
6
. 

                                                           
6
 AAVV - František Kupka. – Op. cit., p. 159. 

Fig. 1 František Kupka, Conte de Pistiliset d’Étamines nºI, 1919-1923 
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Kupka pertence ao grupo Abstracção-Criação, criado em 1931, e junta-se a outro grupo 

de artistas onde se incluem Sonya Delaunay (1885-1979), Fernand Léger (1881-1955), 

Francis Picabia (1979-1953) e Marcel Duchamp (1887-1968). O seu trabalho questiona 

o sentido da vida e da existência humana, resultante do período histórico conturbado 

que atravessa. Após a Segunda Guerra Mundial, a realidade imaterial retrai-se e 

concentra-se no vazio, como mostram as suas obras Abstraction. Estas obras, 

características da última fase do seu percurso, procuram o equilíbrio entre o cheio e o 

vazio, a coerência de todo o conjunto e o alcance da totalidade. As suas fontes 

conceptuais e filosóficas abrangem a teosofia, a ciência e as filosofias orientais, como 

refere Chelsea Ann Jones na sua dissertação sobre o artista. 

Czech painter František Kupka (1871-1957), who spent his active years in Paris, 

remains one of the most under-researched artists, given his important status as one 

of the first painters of totally abstract works of art, beginning in 1912. As such, his 

philosophical and iconographical sources have yet to be fully discussed. This thesis 

examines how three of Kupka’s sources, Buddhism, Theosophy, and science, 

demonstrate his belief in the existence of an immaterial reality, which shaped his 

art and theory.
7
 

 

                                                           
7
 Chelsea Ann JONES - The Role of Buddhism, Theosophy, and Science in František Kupka’s: Search for 

the Immaterial through 1909. Texas: The University of Texas at Austin, 2012, p. vi. 

Fig. 2 František Kupka, Plans par Couleurs, 1910-1911 
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Paul Klee (1879-1940), outro artista coevo, refere nos seus escritos também procurar a 

energia criadora das coisas: «Pois importam-lhe mais as forças geradoras de formas do 

que as formas finais.»
8
. Para o artista, o mais importante é o momento gerador em que 

os seres estão embrionários, híbridos e que as formas se misturam no seu início, sendo 

mais visível a energia de origem, do que o acabado ou a forma exterior concluída. 

Interessa-se pelo interior, pela espiritualidade e religiosidade. Esta espiritualidade ou 

energia mantém-se em harmonia com o vazio ou zona intermédia, a que chama caos, 

como refere Paul Klee: «O verdadeiro caos nunca poderá ser posto num prato de 

balança; nunca poderá ser pesado ou medido. Pode ser nada ou algo adormecido, morte 

ou nascimento, dependendo do predomínio da vontade ou da ausência de vontade, do 

querer ou não querer. […] O algo que-é-nada ou o nada-que-é-algo é um conceito não 

conceptual da ausência de antítese.»
9
. O tudo que é nada, ou o nada que é tudo, é um 

espaço cinzento que o artista procura semelhante ao vazio, onde tudo tende ou de onde 

tudo surge, comparando-o também ao conceito de ovo ou vida. Esclarece o autor: «A 

elevação de um ponto a valor central constitui o momento cosmogenético. A este 

processo corresponde a ideia de todo o princípio (por exemplo, a criação), ou melhor, o 

conceito de ovo.»
10

. Junto a esta energia está a dinâmica do movimento, do fluxo e da 

liberdade, num devir constante em mudança e crescimento.  

                                                           
8
 Paul KLEE – Escritos sobre Arte. Lisboa: Edições Cotovia, 2001, p. 33. 

9
 Idem, p. 65. 

10
 Ibidem, p. 65. 

Fig. 3 František Kupka, Abstraction, c. 1930-1933 
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Rui Mário Gonçalves (1934-2014) refere, ainda, que foi através da alteração de regras 

pictóricas que Paul Klee tornou visíveis conteúdos inexplorados do subconsciente ou da 

‘natureza em potência’, através do mundo intermédio, comparado ao vazio, onde está o 

momento antes da vida, a morte, a possibilidade, a ambiguidade que é o limite que 

procura a autenticidade e o que pode vir a ser.
11

 

 

 

                                                           
11

 Cf. Rui Mário Gonçalves - Impossível Falsear o Invisível. In O Fantástico na Arte Contemporânea. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, pp. 166–169. 

Fig. 4 Paul Klee, Senecio, 1922 

 

Fig. 5 Wassily Kandinsky, Composition VII, 1913 
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Wassily Kandinsky (1866-1944), outro artista deste período, é um dos primeiros autores 

a relacionar as formas e as cores com a espiritualidade, com o sentimento e com a 

música. Distancia-se das formas representativas reais e procura a denominada ‘energia 

interior’. Para Kandinsky, o artista deve encontrar a motivação dentro de si e respeitar o 

Princípio da Ressonância Interior, que consiste na capacidade de se poder tocar a alma 

no seu lado mais sensível, procurando a vibração através da cor e da forma na sua 

interioridade, tal como na música. Diz o autor: «A harmonia das cores baseia-se 

exclusivamente no princípio do contacto eficaz. A alma humana, tocada no seu ponto 

mais sensível.»
12

. Para o artista deve-se captar a essência das coisas que está no interior 

de tudo e procurar a energia da vibração. A forma exterior ou o que é visível é 

superficial e muito alterável. O exterior reflete o interior e qualquer mudança na forma e 

na cor faz alterar a essência.
13

 Apesar desta introspeção artística, Kandinsky não 

renuncia o exterior e não se fecha em si próprio, pois considera que é em conjunto com 

o exterior que acontece esta sintonia, reconhecimento da vibração ou ressonância: 

Se desde hoje nos empenhássemos em cortar todas as ligações à natureza, numa 

separação total sem retorno possível, e nos limitássemos à exclusiva combinação 

da cor pura com uma forma inventada livremente, as obras que daí resultassem 

seriam apenas ornamentais e geométricas, muito pouco diferentes de uma gravata 

ou de um tapete. Ao contrário das pretensões dos estetas puros ou daqueles que 

apenas procuram a “beleza” na natureza, a beleza da forma e da cor não é um 

objectivo artístico auto-suficiente.
14

 

 

Kandinsky procura, à semelhança de outros artistas, a evolução da alma através da 

aceitação da totalidade do homem e do encontro com a ressonância interior. Defende a 

convivência de opostos, a liberdade, a profundidade e a amplitude. E acrescenta: «A 

pintura é uma arte, e a arte, no seu conjunto, não é uma criação sem objectivos que se 

estilhace no vazio. É uma força cuja finalidade deve desenvolver e apurar a alma 

humana.»
15

. 

                                                           
12

 Wassily KANDINSKY – Do espiritual na Arte (1912). Lisboa: Publicações D. Quixote, 1999, p. 60. 
13

 Cf. idem, p. 71. 
14

 Ibidem, p. 100. 
15

 Ibidem, p. 114. 
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Kasimir Malevitch (1879-1935), pintor suprematista russo, afasta a representação de 

qualquer forma real, procurando o momento antes e depois de tudo o que fica fora do 

domínio consciente e racional. Na sua obra Quadrado Negro Sobre Fundo Branco, 

pretende alcançar o nada. Como refere João Peneda no seu texto O sujeito e o Real: 

«Deste modo, o carácter inobjectivo do Quadrado Negro será fiel à natureza no seu 

sentido mais real, pois evoca o inefável Nada.»
16

. 

Alguns artistas do início do século XX tentam procurar a essência e a origem, através de 

formas nunca antes criadas ou através da captação do momento do nada, o espaço vazio 

primordial: 

Assim, os primeiros abstraccionistas (Kandinsky, Malevitch e Mondrian), 

longe de operarem um corte com a natureza, reforçaram os laços com o 

interlocutor primordial da criação artística, propondo mesmo uma 

identificação profunda com a sua capacidade de criar formas originais.
17

 

 

 

                                                           
16

 João PENEDA – Op. cit., p. 60. 
17

 Idem, p. 61. 

Fig. 6 Kasimir Malevitch, Quadrado Negro Sobre Fundo Branco, 1918 
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2 . O que é o vazio? 

2.1. Possibilidades de vazio 

A noção de vazio encontra-se em várias culturas e épocas históricas; como refere 

António Rodrigues, a procura de um estado original relaciona-se com um estado de Uno 

ou Todo original unificado, assumido em períodos míticos, tais como na Grécia pré-

socrática, na China taoista e na Índia bramânica. Acharya Nagarjuna (c. 150 - 250 d.C.), 

filósofo budista que viveu após Shiddarta Gautama (Buda), desenvolveu inúmeras obras 

e uma das mais conhecidas é o Shunyata-Saptati (setenta versos sobre o vazio). 

Shunyata é um termo utilizado no budismo que exprime a experimentação do vazio pelo 

ser humano. Na linguagem ocidental este termo é sinónimo de iluminação, êxtase, 

transcendência, etc.. Para o budismo todo o fenómeno não tem existência e por isso é 

vazio.
18

 

Na sociedade moderna e contemporânea, a noção de vazio e conceitos afins assumem 

novamente idêntica relevância. Na Segunda Guerra Mundial, quebram-se mitos, valores 

e barreiras nunca antes ultrapassados. A noção de vazio começa a manifestar-se após a 

conclusão deste evento, período traumático da humanidade, em que a morte massificada 

quebra com o sentido mais tradicional da existência. «Quase se diria que a grandeza de 

uma pessoa está na sua capacidade de viver em vida a própria morte, numa afectuosa e 

serena ironia perante os próprios limites. A narração sugere que não se conhece bem a 

totalidade da vida se não se inclui no seu círculo a morte.»
19

. O vazio, a sensação de 

vazio resultante da ‘queda de Deus’ e conceitos similares são abordados em Nietzsche 

com a ‘morte de Deus’, em Friedrich Hegel (1775-1854) com a noção de verdade em 

que: «[…] o início do fim da metafísica: a verdadeira realidade deixa de ser superior, 

para passar a ser interior e individual.»
20

, em Martin Heidegger (1889-1976), em Arthur 

Schopenhauer (1788-1860) numa perspetiva negativa, em Juddi Krisnamurti (1895-

1986), no existencialismo de Jean-Paul Sartre e na arte do absurdo, na dialética 

negativa de Theodor W. Adorno (1903-1969) -«[…] porque se nada há para ver, o 

                                                           
18

 Cf. David Ross KOMITO – Nāgārjuna’s “Seventy Stanzas”: A Buddhist Psychology of Emptiness. 

Translation by Vem. Tenzin Dorjee and David Ross Komito. New York: Snow Lion Publications, 1987. 

[Citado em 2016-3-29]. Formato PDF. Disponível na 

http://promienie.net/images/dharma/books/nagarjuna_seventy-stanzas.pdf, p. 79. 
19

 Armindo dos Santos VAZ - Op. cit., p. 318. 
20

 Rui SERRA – Vox Dei: Metáfora(s) da Espiritualidade. Lisboa: Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, 2013. PDF. Disponível na 

repositorio.ul.pt/bitstream/10451/10543/1/ulsd067444_td_Rui_Serra.pdf [citado em 11-3-2016], p. 38. 
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‘nada’ torna-se o único objectivo da arte.»
21

-,  no conceito de sublime de Edmund Burke 

(1729-1797) - «O sublime é um sentimento negativo ligado à obscuridade, a um poder 

incontrolado (que pode provocar medo e terror), ao infinito e ao vazio.»
22

-, em Germano 

Celant (n. 1940) com a Arte Povera - «En el “vacio” existente entre arte y vida está el 

libré proyectarse del hombre, el atarse, creativo, el cieclo evolutivo de la vida […]»
23

-, 

em Peter Brook (n. 1925) com o teatro do vazio, na filosofia Zen, etc..  

Antoni Tàpies, no seu texto A pintura e o Vazio
24

, refere que na atualidade artística 

enfatiza-se o vazio e que na filosofia moderna, Heidegger e Sartre foram pioneiros nesta 

tendência com o conceito de nada, chegando a afirmar que o ser é vazio e rico. No 

entanto, esta tendência de vazio na cultura ocidental vai buscar as suas raízes a Eckhart 

(1260-1328), Nicolau de Cusa (1401-1464) e S. João da Cruz (1542-1591). Na cultura 

oriental, a mesma tendência é dominante ao longo de séculos; nesta última, a virtude 

está no vazio que é pobreza, simplicidade, sem esforço e espontaneidade pura. Tàpies 

refere ainda que na cultura judaico-cristã desenvolveu-se a tendência para o ser humano 

estar separado do universo, do espaço e da natureza. 

Portanto, a noção de vazio assume imensas interpretações e relaciona-se de modo 

simbiótico com algumas teorias e filosofias contemporâneas. Como não está no âmbito 

desta investigação analisar todas estas perspetivas do vazio, tentou-se encontrar um 

denominador comum, o facto do vazio estar relacionado com um universo imaterial que 

ultrapassa a realidade palpável, justificando o seu relacionamento com a mente humana, 

com a espiritualidade, a transcendência e a imanência, com a arte e com a religião. 

Assim, analisa-se e seleciona-se para uma investigação adequada à área deste mestrado, 

o vazio negativo oriundo da religião cristã e do judaísmo através da cabala, o vazio 

positivo oriundo do taoísmo e de alguns pensadores e textos diversos.  

Sendo o vazio uma possibilidade de orientar o pensamento para a transcendência, ele é 

essencial para a evolução mental da humanidade: «O próprio Deus está a jusante da 

                                                           
21

 Rui SERRA – Op. cit., p. 56. 
22

 Idem, p. 33. 
23

 António RODRIGUES – Álvaro Lapa: Voz das pedras. Lisboa: Assírio e Alvim, 2007, p. 238. 
24

 AAVV – Tàpies: Celebració de la Mel. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, pp. 41-46. 

Publicado em Avui (20 de Março 1977). Barcelona; Publicado em Trama, n.os 1-2 (Outono de 1977) e em 

Antoni Tàpies, La realidad como arte (Murcia, 1989), pp. 105-111. 



17 
 

realidade última que coincide com o nada: “Se alguém tiver o conhecimento do 

absoluto, terá o conhecimento do zero”.»
25

. 

 

2.1.1. O vazio na religião cristã 

No início do Génesis, na Terra tudo era escuro, vazio e caótico, e ao surgir Deus, tudo 

ficou iluminado com a Sua luz. Nesta perspetiva, o homem criado por Deus deve 

procurar a luz de Deus para lhe iluminar o caminho. Deus é uma referência, um modelo 

e o Homem foi criado à Sua imagem. 

Em muitas religiões existe a ideia de Deus salvador e detentor da plenitude e felicidade 

suprema. A perfeição e a harmonia perfeita só existem no universo divino e segundo 

esta orientação, é o caminho que o pensamento da humanidade deve tomar. O ‘mito’ da 

felicidade, do preenchimento interior pleno e da perfeição, não abre espaço para o vazio. 

Nesta perspetiva, Deus é incompatível com a não salvação, com a infelicidade, com a 

imperfeição e com a finitude. Deus é eterno, não pode ser morte, só vida, e se existe é 

para salvar a humanidade de todo o sofrimento. Sofrimento e felicidade, dois conceitos 

opostos que não se enquadram na zona intermédia do vazio. 

 

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra e psicoterapeuta, desenvolveu um estudo em 

grande profundidade e amplitude da psique humana, a que chamou de inconsciente 

colectivo. Afirmou que, apesar de existirem culturas diferentes e formas divergentes de 

estar na vida, existe uma base comum e elementos comuns psíquicos. Enfatiza a 

existência da alma onde estão valores essenciais ao homem e à vida. Só a religião tem 

uma estrutura que vai além do racional, no entanto, a procura do homem ‘completo’, 

seguindo um modelo religioso exterior, deixa o homem limitado e impossibilitado de 

procurar a sua completude. Jung introduz também o conceito de Si-mesmo, paradoxal e 

totalizante na formulação de indivíduo, porque engloba o consciente e o inconsciente, os 

opostos sem confronto, semelhante ao conceito de vazio desenvolvido nesta 

investigação. O homem que não está mentalmente preparado para aceitar o seu 

inconsciente fica em sofrimento na dualidade de opostos, não consegue transcender-se e 

alcançar a totalidade: «Sem a vivência dos opostos não há experiência da totalidade e 
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portanto também não há acesso interior às formas sagradas.»
26

. Ajudar os outros a 

encontrar-se com o Si-mesmo, com a alma e os seus valores, é a meta final de Jung. 

 

Na perspetiva deste ensaio, o vazio como espaço de convivência de forças, apoia-se no 

consciente e inconsciente,  utilizando as duas forças em simultâneo. Estas forças trocam 

informação niveladamente, sem uma ser superior à outra, sem se optar entre uma ou 

outra, sem forçar a oposição das forças, e mantêm-se na convivência até à sua 

dissolução. A não-ação, deixar de querer, tal como afirma Nietzsche, ou deixar 

acontecer por si próprio, dá azo à entrada no espaço, na zona ou estado vazio. À 

semelhança de Jung que afirma que: «O princípio, no qual tudo ainda é um e que 

portanto parece a meta mais alta, jaz no fundo do mar, na escuridão do inconsciente. Na 

vesícula germinal, consciência e vida (ou “essência” e “vida” […]»
27

.  

Por outro lado, e decorrente dos vastos estudos junguianos, a alquimia é uma área 

híbrida que dá ênfase ao intuitivo e ao inconsciente coletivo, às ligações do homem com 

a essência ou origem. Mostra que a transcendência não está fora, mas dentro do homem, 

no conjunto do consciente e inconsciente. Ao entrar no espaço vazio, com a dissolução 

das duas forças, o homem tem o poder de inovar e criar livremente em profundidade e 

amplitude, sem preconceitos nem modelos. A ideia do homem  livre com o poder de 

transformar a realidade a partir do seu interior e a relação da matéria com a energia 

revela-se, também, na ciência subatómica do século XX. Esta última comprova que a 

partir do momento em que as partículas subatómicas são observadas, estas alteram o seu 

estado, concluindo-se, assim, que o objeto, neste caso o exterior, não é fixo e pode 

alterar-se consoante a interpretação e observação do sujeito. Filosofia e ciência 

convergem na importância da relação sujeito/objeto e na realidade invisível, em que a 

verdade não é só o que se vê, porque o que se vê altera-se e pode não corresponder à 

verdade.  

 

2.1.2. O vazio na cabala 

Por Cabala entende-se os escritos e pensamentos espirituais da religião judaica apoiados 

nos primeiros cinco livros do Antigo Testamento (Torah) e na ‘revelação’ de Deus a 
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Adão e a Moisés. Na cabala, o vazio é o espaço em que Deus não existe ou se retirou. 

Este espaço criado é escuro, não tem qualquer informação e é ausência absoluta. É um 

espaço que não tem nada e por nada ter, pode a criação manifestar-se. O sem-

informação, o sem-forma e o vazio, são condições necessárias para a criação que, por 

outro lado, é a contração de Deus e da sua luz, pois só assim a criação pode acontecer. 

O conceito de tsimtsum inverte a concepção de criação da ideia da revelação de 

Deus a de um recolhimento d’Ele em Si próprio, uma contração. Esse recolhimento 

cria um espaço primordial, pneumático, e a possibilidade de existência de algo que 

não seja Deus.
28

 

 

Rui Serra também refere, numa sua investigação, que o conceito de ‘Tsim-Tsum’ diz 

respeito a este espaço vazio; é o vácuo primordial necessário para a criação e que 

cabalistas consideram que o Todo Indivisível infinito (Ein Sof), que é Deus, pode 

tornar-se finito pela intervenção do nada (Ayin).
29

 

Segundo os cabalistas, de início tudo era luz e criação, mas como tudo estava criado, 

iluminado e nada se podia criar, aconteceu um enorme vazio (Ayin) para que a luz 

divina entrasse e ocorresse a criação. Por outro lado, luz é o céu, aquele que dá e é 

masculino, vaso é a terra, aquela que recebe e é feminina: «Na cabala, a ideia de doador 

está expressa no conceito de “luz” e a ideia de receptor no conceito de “vaso”.»
30

. 

Diz-se que o primeiro estágio da criação é Tohu, pois é formado por vasos que 

recebem a luz, mas não interagem, sendo assim incompletos. Bohu […] 

representando vasos que podem receber a Luz e interagir. Assim, Bohu representa 

um estágio posterior da criação.
31

 

 

2.1.3. O vazio no pensamento chinês 

Para Lao-Tzu (século IV a.C.) e Chuang-Tzu (século IV a.C.), dois filósofos que 

desenvolveram escritos fundamentais para a teoria taoista
32

, o vazio é uma entidade 

natural, um elemento dinâmico e imparcial ligado à ideia de sopro vital ou energia vital. 

Faz parte de um sistema ternário de sopros, o yin, o yang e o vazio. Sendo o yin a 

estabilidade e o yang a ação. O vazio é o lugar de alternância onde se operam as 
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transformações e permite que o yin e o yang, ou positivo e negativo, ultrapassem a 

oposição rígida. 

C’est lui, en effet, qui, en introduisant dans un système donné discontinuité et 

réversibilité, permet aux unités composantes du système de dépasser l’opposition 

rigide et le développement en sens unique, et offre en même temps la possibilité 

d’une approche totalisante de l’univers par l’homme.
33

 
 

Pela sua natureza mutante, o vazio permite a transformação de uma coisa, na sua outra. 

É a energia que junta o mundo visível ao invisível, o interior ao exterior. É o ponto de 

encontro entre duas realidades, que mediatiza e permite a mudança da natureza da 

oposição. Sem o vazio, os outros dois elementos mantêm-se em oposição rígida e numa 

posição estática. Além deste vazio, na filosofia taoista, também existe o tao, que é o 

vazio supremo e de onde emana um, que é o sopro primordial, do qual nascem dois 

sopros: o yin e o yang. 

Le Tao d’origine est conçu comme le Vide suprême d’où emane l’Un qui n’est 

autre que le Souffle primordial. Celui-ci engendre de Deux, incarne par les deux 

souffles vitaux que sont le Yin el le Yang. […] par leur interaction, régissent les 

multiples souffles vitaux dont les Dix mille êtres du monde créé sont animés.
34

 

 

O vazio pertence ao nouménal e ao fenomenal: «Par noumène, nous entendons ce qui 

releve de l’Origine, ce qui est encore indifférencie et virtuel. Par phénomène, nous 

désignons les aspects concrets de l’univers créé.»
35

. Nesta linha de pensamento, o vazio 

está na origem, no ‘coração’ de todas as coisas criadas. Sentir o vazio exige 

interiorização, para a sua perceção, e ao mesmo tempo amplitude e insignificância para 

a totalidade do ser. O Homem afirma-se no tempo e no espaço, sendo o vazio que ele 

interioriza também uma afirmação no tempo e no espaço. Sentir o vazio na atualidade é, 

então, uma condição indispensável para equilibrar o homem no seu quotidiano, numa 

sintonia com a vida. 

Na prática, o vazio está implícito em vários domínios. Na música chinesa não é 

representado pelo silêncio, mas por ritmos sincopados e curtos, que rompem o 

movimento contínuo. Na poesia faz-se com a supressão de certos termos gramaticais, à 

semelhança do estilo da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol (1931-2008). Na 

pintura chinesa é representado pelas nuvens, pelo nevoeiro ou por vales, ou seja, pelos 
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elementos intermédios que medeiam o céu e a terra. No espaço bi e tri-dimensional, o 

vazio manifesta-se de forma visível e é ele que permite ao espaço ficar cheio.  

 

2.1.4. O vazio diverso 

No seu texto Que é Metafísica?, Martin Heidegger aproxima-se duma conotação 

inclusiva do nada, uma vez que é a partir dele que o ser-aí é revelado, ou seja, concebe 

uma existência ou vida que é revelada pelo nada: «[…] abandonar-se para dentro do 

nada, quer dizer, o libertar-se dos ídolos que cada qual possui e para onde costuma 

refugiar-se sub-repticiamente; e, por último, permitir que se desenvolva este estar 

suspenso[…]»
36

.  

Por seu lado, Juddi Krisnamurti fala do silêncio, do espaço vazio, do nada cheio de 

energia que surge do interior, que não pertence a coisa alguma a não ser à própria vida: 

«Portanto, espaço indica vazio, nada. E porque não há nada posto lá pelo pensamento, 

esse espaço tem enorme energia. Assim, o cérebro tem de ter a qualidade de total 

liberdade e espaço.»
37

. 

Do ponto de vista da psicanálise, numa obra artística manifesta-se o desejo de uma 

relação de retorno à origem, ao completo e à relação uterina. Perante esta formulação, o 

vaso (ou vazio) assemelha-se ao útero materno. Segundo C. G. Jung a sensação de vazio 

sentida pelo ser humano está relacionada com plenitude, que é um estado anímico em 

que a consciência está simultaneamente vazia e não vazia. Acontece um desprendimento 

ou não identificação do eu com o mundo exterior. 

 

Tal consciência está ao mesmo tempo vazia e não vazia. Ela não se encontra mais 

preocupada, preenchida com as imagens das coisas, mas apenas as contém. A 

abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e 

maravilha, mas não domina mais a consciência. O apelo mágico das coisas cessou, 

porque se desenredou o entrelaçamento originário da consciência com o mundo.
38

 

 

Segundo Domènec Corbella, no seu texto Formas Preexistentes y Vacuidad, o espaço 

vazio (e a utilização do conceito de vazio como presença ativa) implica uma 
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combinação, disposição ou forma de juntar que vai além do visível e do equilíbrio da 

representação visual: «[…] ese tipo de manifestaciones, blancas, vacías, o silenciosas 

hacen acto de presencia sensaciones visuales de orden mental, que pueden considerarse 

compositivas.»
39

. Cada estrutura mental faz acontecer formas dispositivas diferentes. 

Formas orgânicas afirmam a presença da natureza no homem, o seu lado inconsciente e 

ainda selvagem e o seu envolvimento com as origens. Na natureza está o vazio que é o 

lugar onde se respira, onde não existe ação e se sente energia: «La belleza de una cosa 

reside en su YI, sensación invisible que conmueve, su sabor, su perfume y la resonancia 

que genera.»
40

. O vazio em potência permite a abertura pela possibilidade, é a esperança 

positiva do desconhecido. O vazio é um espaço de encontro, equilíbrio, profundidade, e 

liberdade espiritual. Conclui Corbella: «Así el vacío, deviene un lugar de desarrollo 

espiritual y de contemplación estética. Cuando uno se sumerge en él y logra 

experimentarlo como lugar de plenitud, probablemente sea la etapa regenerativa más 

fructífera del hombre.»
41

. 

 

Indescritível, o vazio está antes da luz e da matéria: «Sem esse vazio, a matéria não 

distinguiria a direcção e a fonte de luz; sem ele, não haveria imagem - mas somente o 

claro e o escuro, a noite e o dia.»
42

. Metaforicamente, é um buraco no tempo e no 

espaço, à semelhança dos buracos negros cosmológicos. 

 

2.2. Noção de vazio no contexto artístico contemporâneo 

Com o surrealismo e com a psicanálise começa a valorizar-se o lado menos conhecido e 

mais intuitivo e obscuro da mente: o inconsciente. Dois artistas deste período, Giorgio 

de Chirico (1886-1978) e Max Beckmann (1884-1950) afirmam: «As coisas reais, 

formando com fria precisão um bastidor diante do vácuo, ganham uma intensidade de 

fundo na sua estabilidade ameaçada pelo espaço, um encadeamento de non-sens 

(absurdo) absoluto, mas este “nada” parece esconder “tudo”.»
43

, e «As formas tomam 
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então corpo e parecem-me compreensíveis dentro do grande vazio e da grande incerteza 

do espaço, a que eu chamo Deus.»
44

. 

 

 

 

 

 «“O silêncio é o mais acertado”. Era desta forma que Mark Rothko, respondia quando 

lhe pediam para falar das suas pinturas.»
45

. Quem permanece no silêncio, permanece 

também no vazio. A pintura de Mark Rothko (1903-1970) reflete preocupações 

filosóficas de grande profundidade, numa perspetiva dramática da vida humana, 

resultado do período histórico que atravessa e de todos os sentimentos angustiantes que 

daí resultam. A sua fase biomórfica tenta problematizar a realidade visível, entrando no 

interior e na essência da vida. «Ele não estava interessado em pintar semelhanças; 

queria, em vez disso, conferir às suas pinturas um sentido de substância real e de peso 

sensível.»
46

. A experiência do artista evolui e também o sentido que dá para a existência 

da vida. Abandona a forma na procura de um espaço ou abertura desconhecida, que 

pode ser tudo - vida, morte, medo, desconhecido ou vazio -, encontrando uma zona 

incerta, intermédia e de liberdade incondicional. Conclui-se que toda a obra de Rothko 
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Fig. 7 Mark Rothko,  Ochre and Red on Red, 1954 
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foi a procura da energia do vazio, de Deus e da transcendência: «Rothko tentou chegar a 

um vazio lumínico, em tudo idêntico ao Caos alquímico primordial (zona informe que é 

a fonte de toda a criação).»
47

. Procura levar o observador a sentir este vazio ou entidade 

espiritual inclassificável através do interior de cada um, do consciente e inconsciente 

num processo de ultrapassagem do eu.
48

 

 

Após a Segunda Guerra mundial, com os valores humanistas europeus destruídos, o 

centro da dinâmica artística internacional desloca-se para Nova Iorque. Esta mudança, 

associada às exigências de consumo da sociedade, provoca alterações numa mentalidade 

cujos valores materiais exigem o prazer momentâneo e o momento presente vivido com 

satisfação. 

 

 

 

Nesta conjuntura, surge um autor que revela, de modo muito impressivo, a presença do 

vazio: Yves Klein (1928-1962). É o autor da obra Salto para o Vazio, sendo este salto 

um salto para o silêncio, para o regresso às origens, ao inconsciente e ao nada. A obra 

de Yves Klein é criação pura através da ultrapassagem dos limites. Pretende estar no 

ponto zero da origem da criação e enfatiza este encontro ao criar momentos no vazio e 

do vazio, de extrema liberdade e criação. Este autor utiliza novas técnicas, como o fogo 

e a pintura com o corpo, e valoriza as transferências energéticas. Acredita e defende: 

«[…] la instauración de la era del espacio y del espiritu puro, en la cual no hay fronteras 

o límites, y en la cual la vida asume una dimensión inmaterial entendida como vacio 
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Fig. 8 Yves Klein,  Monochrome bleu sans titre (IKB 45), 1960 
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puramente energético.»
49

. Para este artista, o vazio é positivo, infinito e o estado original 

da matéria. Pretende integrar o homem no espaço absoluto. Dedica-se à procura da 

sensibilidade imaterial e superação da materialidade do corpo e afirma que quer entrar 

no vazio, no infinito e na eternidade. Utiliza a cor pura, que considera a expressão que 

melhor permite atingir a emoção total que foge ao foro intelectual e à lógica. Afirma 

que a cor é o veículo para entrar no universo das energias cósmicas, da energia vital e 

das transferências energéticas, e é nesta dimensão que se encontra a verdade e se atinge 

o ponto mais sensível da alma. O autor recusa a linha e qualquer tipo de forma 

relacionada com a dimensão racional e lógica. Para Klein, a cor é expansão, liberdade, 

espaço aberto e ilimitado.
 50

 Defende que para criar é necessário uma total ausência de 

preconceitos e procura ‘um minuto de verdade’. A sua arte quer exprimir o essencial e 

atingir a libertação total do homem: «ʻʻNo coração do vazio, como no coração do 

homem, há fogos que queimam”[…].»
51

. 

 

 

 

 

Henry Moore (1898-1986), escultor britânico cuja obra evoca um universo mítico 

arcaico, tenta também ele procurar esta energia dando ênfase ao vazio nas suas 

esculturas - «[…], às forças míticas que ligam o humano ao natural e ao sagrado, ao 

eterno prevalecer das energias vitais sobre as tendências mortais destruidoras.»
52

-. A sua 

obra desprende-se da forma volumétrica e envolve-se com o imaterial ou o vazio que a 

encobre. Esta interação estabelece-se com os buracos dos corpos das suas peças. O 
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Fig. 9 Henry Moore,  série: Figuras Reclinadas, 1951 
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vazio é ele também cheio, mas de uma forma não visível. Não estabelece contraste com 

o cheio, mas envolvimento, como se fosse uma outra forma de o interpretar: «Se 

tornarmos a observar os buracos, observaremos que não são intervalos meramente 

inertes e vazios entre as partes materiais da figura, mas que detêm uma substância 

peculiar, como se estivessem cheios de um ar mais denso.»
53

, esclarece Rudolf Arnheim 

a propósito. Existe dissolução das duas partes, o cheio perde a sua força e o vazio ganha 

corpo. A forma expande-se além dos seus limites, ganha fluidez, ampliação e perde 

peso. O vazio torna-se ativo porque também ele é forma e vida. A interação entre o 

cheio e o vazio é uma relação de forças dinâmicas e não uma relação estática de 

oposição. Existe uma escala imensa de densidade e matéria que oscila entre, mais ou 

menos, o cheio e o vazio. 

Em muitos casos não irrompem na substância da figura, mas parecem meramente 

rarefazê-la até a tornar transparente. Esta nova função do espaço oferece grandes 

oportunidades compositivas. Às vezes, Moore estabelece uma correspondência 

contrapontística entre, digamos, uma cabeça protuberante e um vazio de forma 

esférica semelhante. Estes exemplos demonstram que se concebe quase os mesmos 

direitos aos vazios que aos sólidos.
54
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3. Processos artísticos na atualidade 

3.1. Artistas contemporâneos que trabalham o vazio como origem 

3.1.1. Antoni Tàpies 

O vazio em Tàpies 

Antoni Tàpies (1923-2012) é um artista espanhol de referência que contribuiu para a 

noção de vazio e aborda questões similares às desta investigação. Tem uma obra muito 

vasta que faz surgir problemáticas existenciais de grande pertinência. Toda a sua obra é 

a possibilidade e a energia presente da origem, porque não há nada que deva ser 

evidenciado a não ser a própria existência da vida. Simplesmente mostra a vida pelo que 

é, aceita as ambiguidades e dramas da existência e inclina-se para a terra, para a 

verdade, para a experiência.
55

 A atitude do artista é híbrida e está entre a ciência e a 

espiritualidade, tendo um pouco de ambas, jogando com a técnica e o sentimento, com o 

consciente e o inconsciente. ‘Mergulha’ profundamente na zona onde está a vida, a 

essência, os verdadeiros valores humanos e a realidade.
56

 O artista procura esta essência 

no sem sentido, no que é pobre e no que é simples. Refere que é preciso alcançar um 

estado mental, característico de vazio
57

, para poder alcançar a origem e a essência. 

Refere ainda que este estado é um baú que se converte em vida e floresce e é nas 

matérias primas e nos elementos mais simples da natureza que está a fonte da vida e, 

por inerência, o vazio. 
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 Cf. AAVV – Antoni Tàpies: Colecções Europeias. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, p. 
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À semelhança de Jung, Tàpies também trabalha o inconsciente coletivo, na procura do 

desconhecido e dos seus aspetos mais profundos: «Mas talvez ao encontrá-los aqui, no 

cenário das coisas “importantes”, talvez por acção de mecanismos arquetípicos, eles nos 

façam ressoar no espírito – resultado daquilo a que chamam o “inconsciente colectivo”-

[…]»
58

. Toda a obra deste artista procura trabalhar a estrutura do pensamento pelo não 

pensamento, pelo inconsciente coletivo e sensações inconscientes. Esta profundidade 

está orientada para a aceitação, para a prática e para a ação: «[…] Tàpies insistiu em 

especial nos valores espirituais da arte, no sentido contemplativo da experiência 

artística, na energia imanente dos estados anímicos, que não a paralisam, mas que a 

conduzem a uma filosofia da acção.»
59

. Na verdade, utiliza as duas forças da mente: o 

consciente e o inconsciente.
 
A questão reside na aceitação do que é, no ser que 

reconhece a insignificância, a abertura, o vazio e o nada.
60

 A sua obra é o silêncio do ser 

na presença. 

No texto A Superstição de Tàpies, Giulio Carlo Argan refere que a obra de Tàpies 

instalou-se num terreno ambíguo e desconhecido: «A força destas imagens assenta na 

                                                           
58

 AAVV – Antoni Tàpies: Colecções Europeias. Op. cit., p. 120. 
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 Idem, p. 42. 
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 Cf. ibidem, p. 62. 

Fig. 10 Antoni Tàpies, Palha e Madeira, 1969 
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ausência ou eclipse do mundo […].»
61

, diz. A pintura de Tàpies é a impossibilidade de 

extinção, é o surgir do fim preparado para o início, é o limite da existência que mostra a 

sua potência, é o abismo, o buraco e o vazio. 

Para o artista, o sujeito e o objeto coexistem, nem o sujeito nem o objeto se anulam, a 

vida não é só pensamento e o mundo físico visível não é só o que existe; ambos existem 

no limite das suas forças, sendo nesse lugar que afirmam a sua existência conjunta: «O 

invisível não é vazio mas cheio de plenitude da ausência da forma […].»
62

. Aquilo que é 

objeto é uma construção mental. Entre o sujeito e o objeto não existem fronteiras 

rígidas, os dois relacionam-se e fazem parte de um conjunto de forças.
63

 O artista aborda 

a ideia da destruição neste sentido, através da fragilidade da verdade considerada real, 

que a qualquer momento pode ser quebrada. 

Tàpies trabalha dualidades que se dissolvem no momento: «Paixão, violência da paixão 

que une e divide, da existência e da não existência, do corpo e do espaço, do espaço do 

corpo dilacerado entre o ser, o vazio, o absoluto, o nada, a totalidade.»
64

. É uma obra 

que não se instala nem no tempo, nem no eterno; é a paragem do tempo. 

Por vezes, o artista considera que é necessário parar de criar para se conseguir um olhar 

distante e analítico. No seu processo criativo, a tela vazia é também o começar do vazio, 

e sentir e pensá-lo é necessário para que a criação aconteça.
65

 Inicia com uma imagem 

mental ou um elemento, como um objeto ou uma parte de uma pintura que quebram a 

imponência do vazio e iniciam o processo de criativo. Trabalha com uma gestualidade 

rápida, porque considera que o inconsciente revela-se com mais verdade. A partir deste 

ponto desenrola-se uma comunicação envolvente com os materiais. 

Tem como referências vários artistas, tais como: Max Ernst, Paul Klee, Joan Miró e 

Wassily Kandinsky. A partir dos anos 50 do século passado a sua obra torna-se mais 

introspetiva, procurando uma sintonia de dualidades entre a matéria e o que se sente, 

entre o físico e a mente,  entre a vida e a morte. Matéria e muro são temas 

predominantes e mostram-se opostos com o verniz, o gesto, a mancha e a transparência. 

O verniz torna-se expressivo e apresenta novas soluções picturais: «Compreendeu que 
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62

 AAVV – Tàpies: Celebració de la Mel. Op. cit., p. 33. 
63

 Cf. Barbara CATOIR – Conversations with Antoni Tàpies. England: Prestel, 1991, p. 76. 
64

 AAVV – Antoni Tàpies: Colecções Europeias. Op. cit., p. 24. 
65

 Cf. Barbara CATOIR – Op. cit., p. 88. 



30 
 

uma tal experiência devia fundar-se na união transcendental entre espírito e matéria, de 

que a natureza inteira está composta, união do tempo e do espaço, da vida e da 

morte.»
66

. O artista apresenta uma obra em evolução, no sentido em que integra novas 

técnicas e materiais, saindo da tradicional pintura em tela, para criar pintura-objetos 

com recurso a matérias pobres do quotidiano, e que leva até ao limite entre a poética e o 

absurdo, entre o racional e o irracional. 

 

Nos anos 70 investiga o quotidiano e explora contrastes, tais como destruição e criação, 

morte e nascimento, enfatizando as pulsões do cosmos no quotidiano. Confere peso e dá 

importância a coisas simples e comuns à semelhança de grandes valores e ideias, 

matrizes e arquétipos
67

. 

 

 

Nos anos 80, trabalha com diversas matérias, explora o verniz, e alarga os seus valores 

pictóricos para o âmbito da escultura. Afirma a ausência de cor, as cores neutras, a 

forma maciça, a escrita e símbolos próprios. Neste período as obras pintadas funcionam 

como guias de pensamento, são abertas, amplas, em aceitação com o consciente e 

inconsciente, com a emoção e com a razão. Dá importância a aspetos simples e todas as 

coisas estão num processo de formação ou deformação. Desenvolve uma caligrafia 
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 AAVV – Antoni Tàpies: Colecções Europeias. Op. cit., p. 18. 
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Fig. 11 Antoni Tàpies, Verniz e espuma ligados, 1989 
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pessoal e procura o acaso e o acidente. O artista refere que num determinado momento 

artístico tudo parou, surgiu o silêncio em que tudo se juntou numa massa uniforme
68

; os 

milhões de gestos converteram-se em areia e pó e surgiu uma enorme paisagem de 

calma que revelou a essência com novas estruturas e combinações possíveis. Esta fase 

fez desabrochar a profunda identidade humana, o inconsciente coletivo, a sabedoria 

humana que se relaciona com a natureza e com a terra, com a profundidade e com a 

amplitude em simultâneo. Deste modo, acredita numa vida contemporânea, em que o 

único sistema é o ser humano livre, sendo a arte uma possibilidade de elevação 

espiritual.
69

 

 

Nas obras em que utiliza o verniz, Tàpies tenta alcançar a essência de todo o universo 

em comparação com o mel, que noutras culturas é considerado um elemento de grande 

espiritualidade. O gesto autêntico através do verniz é gerador e sem significado que se 

justifica somente pela existência. 

 

 

 

A matéria é muito importante na obra do artista catalão. Muda as propriedades da 

matéria e utiliza os materiais de um modo ambíguo, transformando-os no interior das 

obras: «[…] que de um modo geral preside ao afã alquímico de esconjurar o peso, a 

solidez, a opacidade da matéria, de a fazer ascender a um outro estado, a uma outra 
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Fig. 12 Antoni Tàpies, Jornais amontoados, 1969 
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condição.»
70

. Dá espírito à matéria e matéria ao espírito. Encontra um ponto de 

equilíbrio entre as duas realidades através da arte e assume as duas no presente. 

[…] entende e exprime a matéria, na sua união harmoniosa ou contraditória com o 

espírito, procurando uma condição genesíaca original que passa por todo um ritual 

de destruições. Através desses sinais de destruição e de mortalidade, o artista evoca 

– e citamos as suas próprias palavras – a “ressurreição”, a “reconstrução”  e a 

“regeneração”.
71

 

 

Na matéria existem texturas que são realidades palpáveis diferentes e refletem 

experiências sensoriais diferentes. Utiliza materiais de desperdício do quotidiano que 

também estão relacionados com vivências e experiências humanas. Os objetos velhos 

têm a energia da humanidade pela sua utilização anterior. Em consonância, utiliza a 

transparência dos vernizes e não há oposição entre essa mesma transparência e a 

opacidade da matéria, o verniz ganha corpo e a matéria ganha espírito. O verniz tem 

gesto e expressão, é translúcido de natureza mutante e incontrolável semelhante ao 

nevoeiro, refletindo o informe. Exprime movimento e dinamismo, alternância entre o 

ser e o não ser. A relação entre a matéria e o espírito é uma relação que Tàpies explora 

com intensidade em toda a sua obra. 

 

O artista reforça a simplicidade da vida e da matéria, a simplicidade de tudo, pois a 

única coisa que contrapõe o drama da existência humana é a essência da vida: «Que 

naquilo que é primordial, mais simples, na palha e até no esterco e na própria morte, 

seja ou não do nosso agrado, existe em potência toda uma nova fonte de vida.»
72

. Não 

opta entre a vida e a morte, está na dissolução, no entre ambas,
 
e dá vida àquilo que não 

tem vida. Explora a matéria nua e crua, que exalta valores tácteis, sugere feridas e dor, 

que são reflexo do sofrimento humano e utiliza-a como ligação ao fazer com esperança. 
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A sua obra integra símbolos
73

 e grafismos de diversas fontes iconográficas ligadas à 

escrita, incluindo sinais ambíguos, cruzes e fragmentos de formas corporais que são 

potenciadoras de energia. Sem os signos, a sua obra perde o verdadeiro sentido. Utiliza-

-os como formas originárias na procura do momento primordial. Retira-lhes 

importância, a carga dramática e simbólica, e esvazia-lhes o conteúdo, fazendo brotar a 

sua essência: «O seu valor de matriz da obra, de princípio gerador dessa obra que se 

sustenta afinal do esvaziamento da forma e da grave presença matérica que gere uma 

estranha dialéctica de cheio e de vazio.»
74

. Utiliza formas intemporais que predominam 

na condição civilizacional, sendo o sentido destas formas embrionárias a enfatização do 

núcleo. Esta linguagem primária implica o antes ou o depois do pensamento, na abertura 

antes e depois da significação: «Todo o seu trabalho é como uma caligrafia do espírito, 

a transmissão directa de impulsos, de reflexões, de sentimentos que, pouco a pouco, se 

transformam em matéria, em forma, em pensamento plástico.»
75

. Os signos, na obra de 

Tàpies, têm duas funções: compositivas, porque são o núcleo de tensão, e de possíveis 

significados. Todo o conjunto funciona como um equilíbrio de forças energéticas que 
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Fig. 13 Antoni Tàpies, Grande Forma de Matéria, 1988 

 



34 
 

estão dentro e fora do espaço físico da tela. O Y pode sugerir o sexo feminino, unidade 

ou divergência; a cruz, as iniciais do nome; as quatro barras vermelhas a bandeira 

catalã. A escada sugere a ligação entre a terra e o céu, etc.. 

Os signos de Tàpies funcionam como vazio, são entidades que não dizem  nada e podem 

ser tudo: «[…] paralisa-o no seu próprio carácter abstracto, e faz dele o símbolo daquilo 

que não é, do nada.»
76

. Esta escrita espontânea embrionária e fragmentada fortalece a 

pintura e faz acontecer a suspensão do traço, estabelecendo interrupções e aberturas. 

 

 

Além dos signos, utiliza partes e fragmentos do corpo humano que evocam a figura e ao 

mesmo tempo a fazem desaparecer. Têm uma presença alusiva, estão na imaterialidade 

da aparição. Considera que não há partes mais ou menos dignas, todas são importantes e 

relacionam-se com um todo. 

Várias destas composições são equivalentes plásticos e poéticos destas concepções. 

Se, por exemplo, associa voluntariamente partes do corpo humano – perna, nariz, 

boca, orelha – a sinais abstractos, letras, algarismos, símbolos, é porque  considera 

o corpo humano não como uma substância estável e unívoca representada pelo 

traço ou pelo modelo académico, mas antes como um conflito de energias em 

movimento.
77

 

 

Antoni Tàpies procura cores profundas que exaltem e façam desabrochar valores 

essenciais para a humanidade
78

. Procura cores que transmitam a autêntica cor do 
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Fig. 14 Antoni Tàpies, Torso e Perna, 1989 
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mundo, a cor da verdade e do sofrimento, que é intensa e terrena. A paleta reduzida e 

austera de Tàpies reforça os laços do homem com a natureza, com a terra e com a vida 

original, utilizando materiais e pigmentos naturais de cor castanho-avermelhado. 

 

Na simbologia da cor, estas cores terrosas variam entre tonalidades de castanho e ocre 

mais ou menos quentes, muito refinadas e com muita luminosidade, que juntamente 

com as cores neutras, direcionam o sentido à terra, à vida real, à experiência da vida. 

Em camadas finas e sucessivas, a cor sugere profundidade, tal como a geologia das 

rochas. O branco, sendo muito importante na sua obra, consiste na possibilidade de 

mudança, é o espaçamento, a interrupção, a descontinuidade e o vazio. É a cor da 

origem e do fim e a que permite a mudança de um estado para o outro.79
 Ela é capaz de 

alcançar, digamos, zonas profundas do inconsciente. 

 

 

Dentro das diversas temáticas que o artista utiliza, os muros, as janelas ou portas são as 

que mais predominam. A porta e o armário abordam a dialética entre interior e exterior. 

Entre o profundo e a amplitude, entre o escondido e o espaço aberto. As obras não são 

um fim, mas um meio para alcançar outros conteúdos. Através destes referentes iniciais 
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Fig. 15 Antoni Tàpies, Porta-Armário, 1973 
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acontecem associações, interações e novos assuntos se descobrem. O artista chama ‘mil 

e uma visões e sentimentos’ aos muros, às janelas e às portas, que são entidades mentais 

e aberturas ou condicionamentos que se estabelecem na vida
80

. Os muros, portas e 

janelas têm duas funções. São uma organização artística e funcionam também como 

obstáculos que a mente humana tem de ultrapassar para alcançar um nível mais 

profundo de compreensão. Simbolicamente, são reflexo de experiências vividas, da 

prisão e do sofrimento da guerra. Os muros podem ter infinitas interpretações e o artista 

considera-os transporte do inconsciente coletivo: «É o impulso do nosso instinto de 

vida, de conhecimento, de amor, de liberdade, conservado e vivificado pela sabedoria de 

sempre. […] A imagem do muro, com todas as suas inumeráveis ressonâncias, constitui 

naturalmente um desses episódios.»
81

. 

Nas obras de Tàpies não existe uma orientação, um ponto de fuga, existem fragmentos 

dispersos que habitam um terreno incerto. O artista trabalha a energia da matéria que se 

apresenta no vazio, exaltando assim a existência e a vida humanas. 

 

3.1.2. Álvaro Lapa 

O vazio como origem na obra de Lapa 

A obra de Álvaro Lapa (1939-2006) é uma junção entre arte e filosofia, tanto a nível 

ideológico, como a nível iconográfico; as palavras dão origem a imagens e as imagens 

dão origem a palavras. A sua obra é enigmática, interior, profunda e aborda o momento 

anterior ou posterior ao ser: «Trata-se de trabalhar a partir  de um modelo 

interior/pessoal, primordial ou originário, imaginário e vivencial, determinado pelas 

palavras de uma voz residual sem dono […]»
82

. Procura a origem, o estado inicial, o 

momento em que a forma está a surgir, a partir do ‘grau zero da visão’
83

, à semelhança 

da grafia, da garatuja e da forma embrionária antes da escrita. O autor apresenta uma 

grande articulação filosófica e gráfica entre a escrita e a obra plástica. 

A orgânica inaugural da obra de Álvaro Lapa, o seu funcionamento interno, 

decorre da necessidade fundadora de uma oralidade primordial, de uma urgência de 
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comunicação, que implica a dissolução de fronteiras entre a escrita e a pintura, a 

palavra e a imagem, o ver e o dizer.
84

   

 

Este apagamento de fronteiras conduz à ideia de que a linguagem escrita e visual mostra 

e oculta em simultâneo e coloca o espetador num ponto de ambiguidade, num hiato de 

pensamento: «O confronto entre imagem e texto não visa estabelecer equivalência entre 

pensamento discursivo e pensamento visual, mas criar um intervalo entre a palavra lida 

e a palavra vista, entre a imagem e o texto, que é espaço de silêncio radicalmente 

pessoal.»
85

. As duas realidades não se completam, mas sim encontram-se 

autonomamente e colocam o observador numa zona de vazio: «O texto assim flutuante, 

abrindo em si próprio espaços brancos, vazios, silêncios, não perde a ordem narrativa do 

texto impresso, por neste não haver qualquer fio narrativo.»
86

. A obra Em que pensas? 

No tempo todo mostra a convivência entre literatura e pintura, em que a articulação de 

dois meios de comunicação finitos ganham espaço e sugerem amplitude. 

 

 

Na obra de Álvaro Lapa, a ética sobrepõe-se à estética. Relacionando esta afirmação 

com a presente investigação, e fazendo uma analogia entre a palavra/consciente e a 
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Fig. 16 Álvaro Lapa, Em que pensas? No tempo todo, 1979-1980 
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imagem/inconsciente, o artista recusa o domínio de alguma das partes, e os dois 

territórios encontram-se autonomamente e sem imposição nem domínio. O hiato que se 

estabelece neste encontro ultrapassa os limites do consciente ou inconsciente: «[…] mas 

o sujeito que se oferece como projecto inacabado na falha da obra (e da obra como 

falha). Deste modo rasga-se um extravio à estabilidade do sujeito lançando-o na finitude 

de uma abertura constituidora.»
87

. Instala-se um vazio de preenchimento, como 

Fernando Rosa Dias descreve, que está entre tudo, não quer nada, tudo pára e petrifica. 

É esse o sentido da petrificação totémica das suas formas-signos, em que a 

totalidade do sentido se confunde com o vazio, como se estivesse estrangulada 

entre os limites do nada e do todo. O despojamento da pintura de Lapa, que não se 

deve confundir com ausência, serviu uma ascese em torno de uma totalidade de 

sentido que se confundia com a sua própria abertura. 
88

 

 

O despojamento da pintura de Álvaro Lapa sugere uma abertura mental e uma procura 

de totalização que está dentro do homem na ultrapassagem dos limites conscientes e 

inconscientes.
89

 O vazio de Lapa não é um vazio vazio, mas um vazio de possibilidade 

em que não é representado pela ausência, mas pela existência. Não permite 

interpretação e significação e está na ambivalência entre o ser e o não ser. 

A pintura chinesa tradicional referia-se a duas noções centrais: o vazio mediano e o 

vazio primordial. O primeiro era representado pelo branco entre os objectos, 

serpenteando por entre as folhas de uma árvore; o segundo, irrepresentável mas 

presente, era o suporte do primeiro, o que lhe dava uma dinâmica, emprestando 

vida e singularidade às formas. Não é por acaso que Lapa sempre se sentiu atraído 

pela pintura oriental: nele trabalha também um princípio do vazio. Subtilmente, 

cada quadro, cada “pintura sobre papel” desloca, desfaz, interrompe, contradiz o 

que nele se apresenta como nexo presidindo ao nascimento das formas.
90

 

 

Álvaro Lapa procura acasos primordiais, a existência e possibilidades. Utiliza temáticas 

diversas, principalmente de inspiração filosófica, através das quais reforça as noções de 

‘estar vivo’, a consciência de si próprio e a morte. O artista trabalha a impessoalidade, a 

sombra do eu, a opacidade e refere a recusa como forma de estar na vida, optando pela 

via do não-querer.
91

 Afirma que a alegria de viver é suspeita neste mundo sem sentido, 

mas ela escapa-se na sua pintura, trabalhando assim com relações não opostas, de 
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convivência e necessidade mútua, à semelhança de duas forças contrárias que oscilam 

entre uma e outra para manterem o equilíbrio. 

Na pintura de Álvaro Lapa desenvolve-se uma constante relação entre a noite e o 

dia, o anoitecer e o amanhecer, o negro e o branco, a lua e o sol, a sombra e a luz, a 

água e o fogo, a aridez e a vegetação, o baço e o brilhante, a morte e a vida, a 

melancolia e a vontade de renascer mais livre, mais capaz de intervenção […].
92

 

 

 

 

 

A sua obra é um work in progress, pois trabalha por séries na exploração de temas. 

Articula sempre o seu discurso pictórico com a literatura e é aí que vai buscar as suas 

referências. A série Cadernos é um conjunto de trabalhos alusivos a pensadores que o 

acompanham ao longo da vida. Realiza cadernos, séries ou conjuntos, a propósito dos 

seguintes dezanove pensadores, que nada têm em comum e cuja diferença de cada um é 

o único aspeto que os liga: 

 […] Han Shan (séc. VIII?), François Villon (1431/32-1463?), Marquês de Sade 

(Donatien-Alphonse-François, 1740-1814), Max Stirner (Johann Gaspar Schmidt, 

1806-1856), Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891), James Joyce (1882-1914), Franz 

Kafka (1893-1924), Fernando Pessoa (1888-1935), Henry Miller (1891-1980), 

Céline (Louis-Ferdinand Destouches, 1894-1961), Antonin Artaud (1896-1948), 

Henri Michaux (1899-1984), Witold Gombrowicz (1904-1969), Samuel Beckett 

(1906-1989), Malcolm Lowry (1909-1957), William S. Burroughs (1914-1997), 

Jack Kerouac (1922-1969) e Gregory Corso (1930-2000). A estes poderíamos 

acrescentar orientações filosóficas e éticas de Heraclito de Éfeso (séc. VI-V a.C.) e 

Theodor W. Adorno (1903-1969), este último citado por Lapa no catálogo da 

exposição Alternativa Zero (1977).
93

 

 

Todos estes autores abordam questões filosóficas pertinentes relacionadas com a 

existência humana e todos têm uma visão particular dos temas que Lapa aborda. O autor 
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Fig. 17 Álvaro Lapa, O Caderno de Freud, 1976 
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afirma que ‘reteve o lucro’ e que, através de analogias entre estes escritores e a sua obra, 

aumentou o seu potencial artístico. No livro de António Rodrigues - Álvaro Lapa: Voz 

das Pedras - o escritor Marx Stirner reforça o sujeito/criador que parte do vazio e refere: 

O Eu próprio e o Espírito não são a mesma coisa. Este Eu próprio nasce a partir do 

Nada, a primeira criação, e por isso mesmo, é um Eu revoltado contra a ideia 

igualitária e niveladora da reprodução natural. O homem concebido à imagem e 

semelhança de Deus é desvirtuado pelo Eu próprio para o homem que ocupa o 

lugar de Deus. O Eu próprio não serve um ser superior […].
94

 

 

Neste mesmo livro, Fernando Pessoa surge através da sugestão de um vazio luminoso: 

[…] ”o Argonauta das sensações verdadeiras” - o grande Libertador, que nos 

restituiu cantando, ao nada luminoso que somos; que nos arrancou à morte e à vida, 

deixando-nos entre as simples coisas, que nada conhecem, em seu decurso, de 

viver nem de morrer; que nos livrou da esperança e da desesperança, para que nos 

não consolemos sem razão nem nos entristeçamos sem causa; convivas com ele, 

sem pensar, da realidade objectiva do Universo”.
95

 

 

António Rodrigues apresenta ainda, a propósito de Antonin Artaud, o nada como 

origem: 

Provocador e verificador do nada, Artaud propicia o caos do sonho e do 

inconsciente, onde espreita a morte promissora, com poder de expansão de o 

colocar, ele-mesmo Antonin Artaud, na origem dos fenómenos da vida e do 

espírito.
96

 

 

E sobre Henri Michaux, Rodrigues fala do esvaziamento mental cheio de energia: 

E para aceder ao tesouro da vida interior basta utilizar a força da sua energia, 

pressupondo que o espírito alcança um estado lúcido de compreensão (satori), um 

estado de esvaziamento relativamente àquilo que ocupa normalmente: espaço, 

tempo, afirmação e negação, bem e mal. A este vazio chamou-lhe o poeta o 

caminho das nuvens.
97

 

 

 

A obra de Álvaro Lapa implica simplicidade e complexidade em simultâneo, não sendo 

simplicidade sinónimo de facilidade. Esta procura pelo simples, pelo incerto, em 

conjunto com a falha e a recusa, revela a aceitação das várias possibilidades que daqui 

podem ocorrer, numa obra aberta em desenvolvimento. Também reforça a ideia de obra 

de arte sem estética e com ética. 
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Uma arte da recusa ou da retirada que implica a exigência necessária de começar 

pelo princípio, próprio, pelo grau zero da visão e da escrita, eliminando fronteiras 

entre ver e o dizer, e que constitui a marca essencial da originalidade 

contemporânea da obra de Álvaro Lapa.
98

 

 

 

 

Para Álvaro Lapa, a obra de arte não é um objetivo e um resultado acabado, mas um 

ponto de partida, e como tal é fragmentada e apresenta ligações por estabelecer fora do 

espaço da obra que o espetador tem a obrigação de cumprir. Tenta quebrar sempre os 

limites da moldura e utiliza frequentemente fragmentos na composição. Dá importância 

ao corpo como possibilidade de inúmeras experiências vividas e de múltiplas narrações. 

Na série Autoautoretratos de 1971 e 1972, utiliza partes de formas do corpo físico e 

fragmentos do corpo numa metamorfose com elementos naturais. Coloca o ser na 

insignificância do vazio. Procura as forças do inconsciente para conseguir chegar às 

imagens iniciais: «As imagens, essas, vêm da espessura da memória, “vêm de um sujo 

rio interior”, talvez idêntico à obscuridade abismal do buraco negro dos 
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Fig. 18 Álvaro Lapa, Auto Auto-Retrato, 1972 
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Autoautoretratos de Álvaro Lapa.»
99

. As imagens mostram a sua fragilidade na 

possibilidade de se apagarem e ausentarem. 

Álvaro Lapa pretende trabalhar a arte no seu ponto inicial particular, e não a partir de 

qualquer tema já estabelecido. Este voltar sempre ao princípio implica uma abertura 

constante, uma descontinuidade, uma recusa de coisas para se poder iniciar outras, que 

afirma ter em vários domínios da sua vida. Avanço e recuo, surgir e apagar, revelar e 

ocultar, sem centro nem coordenadas, essa é a dinâmica da obra de Álvaro Lapa. 

Nas primeiras pinturas, entre 1963 e 1964, predominam tons escuros, azuis, verdes e 

lilases. Introduz colagens numa linguagem mista entre a figuração e a abstração, entre a 

forma e a não-forma.
100

 Num segundo ciclo, introduz os vermelhos e amarelos, os 

signos, e inspira-se no universo de Alain Davie (1920-2014). Inicialmente, trabalha a 

saturação formal e física utilizando colagens, depois continua com a mesma saturação, 

mas introduzindo materiais e objetos do quotidiano. 

Conhece a obra de Robert Motherwell (1915-1991), que o inspira à semelhança dos 

dezanove pensadores, e é referência principal para os seus trabalhos futuros. Tem em 

comum com este artista as fontes literárias e o facto de ambos considerarem a pintura 

como uma forma de estruturar o pensamento com recurso a um repertório de imagens: 

«A invenção de um repertório limitado de formas, de imagens arquetípicas fortes, 

móveis nos seus efeitos vários.»
101

. Estas imagens são signos que provêm do consciente 

e do inconsciente, que se mostram e ocultam em simultâneo, por escassa significação e 

referências ao exterior
102

, e não têm uma leitura direta. Os códigos de comunicação que 

Álvaro Lapa utiliza não são os comuns, são pessoais, sem visarem a pessoalidade, mas 

sim a universalidade. Existe uma neutralidade, desaparecimento e recusa da forma sem 

nunca a fazer desaparecer. O signo no estado embrionário está na ambiguidade entre o 

cheio e o vazio, na possibilidade de ser tudo ou não ser nada. É a recusa da forma do 

todo e a afirmação da forma da parte, pela sua origem e não pela sua ausência: «As 

forma plásticas especam-se no limite do seu retraimento. Não se trata apenas de se 

confrontar de cheio e vazio, mas no facto deste confronto se efectuar na ambiguidade da 
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sua permutabilidade e do hiato que medeia a sua própria relação.»
103

. Os signos são 

resultado da experiência, vivência e presença do indivíduo e não de um retrocesso da 

mente ao passado e às memórias. 

 

 

Na série Campéstico, Lapa coloca o sujeito na especulação da não positividade e da não 

negatividade: «Nem físico nem metafísico, porque nem adequado ao sujeito nem o 

transcendendo, para antes negar o sujeito ao mesmo tempo que convoca a sua 

subjectividade […].»
104

. O artista joga com dualidades, o título sugere campo e 

doméstico e entre muitas possibilidades, a vida e a morte. 

A obra de Álvaro Lapa é influenciada pelo surrealismo, não propriamente pelos seus 

artistas e pelas suas obras, mas sobretudo por aquilo que alterou no mundo artístico e 

humano: a importância do inconsciente na arte e na existência humana. 

A revolução surrealista partiu da recusa da civilização racionalista, científica, 

técnica e positivista da tradição humanista e cristã, a fim de devolver ao homem a 

sua totalidade e unidade perdidas. Traduz a nostalgia de um estado original, de um 

período mítico (Grécia pré-socrática, China taoista, Índia bramânica), onde poesia, 

ciência, religião e organização social constituíam um todo. A nostalgia de um 

estado de conhecimento anterior ao racionalismo lógico, onde vida e morte, real e 

imaginário, passado e futuro, comunicável e incomunicável, alto e baixo, deixam 

de ser percebidas contraditoriamente.
105
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Fig. 19 Álvaro Lapa, Campéstico (máquina/tempo), 2003 
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Robert Motherwell foi uma inspiração para Álvaro Lapa e um artista que também 

trabalhou o vazio. Lapa refere que Motherwell o fez perceber que a abstração não é a 

oposição da figuração, e afasta-se da abstração pura, afirmando que qualquer forma 

abstrata pode ser qualquer coisa, um mundo de possibilidades e existência. Acredita na 

religiosidade da obra e descreve-a como uma mudança espiritual, sendo uma 

experiência da vida que transforma o espírito, e que, por sua vez, transforma outro(s) 

espírito(s). 

“A estrutura religiosa de um quadro é o modo como ele foi vivido, relatado e 

sobretudo assinalado no espírito de cada outro”. Religiosidade aqui não é sinónimo 

de culto a um Deus mas de algo anterior a isso, que é a vivência saturada e 

reveladora da imagem. “Na minha religião privilegiam-se a consciência e o corpo. 

Não há lugar para nenhum Deus que nos informe.
106

  

 

Lapa utiliza o ‘duplo’ através de um heterónimo, com o nome  de Abdul Varetti, para 

conseguir o distanciamento necessário para fugir à subjetividade. Com esta personagem 

desenvolve alguns trabalhos. 

Nas formas predominantes, utiliza o traço a preto em grafite ou tinta preta, à semelhança 

da escrita. A forma é explorada no grau zero e procura quase sempre formas 

elementares com ligação ao mundo animal. Utiliza formas simplificadas que se repetem 

e se transformam em signos que utiliza ao longo do seu percurso artístico. Além da 

escrita pictórica que está relacionada com a origem da escrita, cria imagens 

‘primordiais’. Constrói um vocabulário visual pessoal que explora em diferentes 
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Fig. 20 Álvaro Lapa, O Casamento, 1967 
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situações plásticas: montanha, falo, régua, barco, túmulo, mar, floresta, mesa, 

máscara/crânio, caixa/buraco, etc.. A mesa é utilizada como espaço de transformação e 

possibilidades, à semelhança do vaso. Surgem frequentemente silhuetas que revelam a 

importância da existência e do corpo físico, como a única possibilidade de o Homem 

experienciar a vida, pois é através do seu corpo que acontecem as transformações 

espirituais que o artista refere. As formas que utiliza não se identificam com nada e 

permanecem no estado inicial aberto de possibilidades. A linha domina as suas obras. 

Nas composições não existe nenhuma linha orientadora e as formas estão soltas no 

espaço, jogando com a horizontalidade e com a terra. 

Fernando Perez refere que a obra de Álvaro Lapa elege o essencial e elementar da 

forma, o informe antes da forma: «Com Lapa, o apreço pelo informe apontava para a 

eleição do elementar, para uma voz original de terra e raízes.»
107

. 

 

 

Em algumas obras de Álvaro Lapa predomina o negro, que é terreno e material, verdade 

imperfeita das profundezas do homem; é um negro profundo e instável: «[…] símbolo 

do secreto  e da rebelião, que é o oposto do fixo e do claro.»
108

. Utiliza, frequentemente, 

cores negras em interação com cores vivas e neutras (ocre, cinzento e castanho). Em 

muitas obras faz referência à página em branco como zona de possibilidades. Existem: 

«[…] afinidades acidentais e actuantes entre o branco da literatura e o branco da pintura, 

a cor do confronto necessário e decidido com o desconhecido, para vencer o medo e a 
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Fig. 21 Álvaro Lapa, Sem título, sem data 
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morte […]»
109

. Procura a pintura sem beleza nem charme para revelar a verdade, crua e 

dura (como o negro da terra). Este negro absorve, esburaca, suga e não eleva. 

Em algumas obras, o artista utiliza restos de tinta. Estes detritos de atelier exaltam as 

falhas do processo criativo que, por sua vez, realçam o que se oculta e merece ser visto. 

A colagem e a utilização de materiais simples, ou ‘brutos’ (como o artista lhe chama), é 

a procura da simplicidade, é disjunção, é quebra de sentido e mais uma possibilidade de 

novas direções. 

O título do livro de António Rodrigues e da obra de Álvaro Lapa com o mesmo nome -

Voz das Pedras -, implica que as pedras têm algo lá dentro que sai para fora, à 

semelhança do título da presente dissertação - O Sopro do Vazio. É o nascer que 

pertence ao vazio criativo. 

 

 

3.1.3. Rui Chafes  

Rui Chafes (1966) é um escultor português, formado em Escultura pela Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 1989. O artista estabelece uma relação muito 

próxima com Sintra, local único a nível de beleza natural, que se revela paradigmático 

pelo domínio que as forças da natureza têm no seu trabalho. Vai buscar raízes ao 

Romantismo alemão, à sua filosofia e aos seus poetas. Chegou mesmo a traduzir a obra 

Fragmentos de Novalis. Além desta proximidade com o período romântico, Rui Chafes 

procura estabelecer-se numa dimensão fora da realidade visível e palpável, além da 

matéria, mas paradoxalmente através da matéria, com o ferro. Procura a 

transcendência
110

 e o sublime
111

 através da arte. Vai ao encontro do vazio e conceitos 

afins, nomeadamente a origem, a essência, a existência e dualidades. Aborda o vazio, 

como a única entidade absoluta que contém a existência: «“O vazio”, como afirma o 

escultor, “é absoluto e apenas pode ser preenchido pela verdade (beleza), identidade, 

consciência do nada e pelo próprio vazio. Apenas a forma e o vazio são universais.”»
112

. 

O artista procura um vazio anterior a tudo e até à própria existência, uma regressão a um 
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estado absoluto de paragem e inexistência onde potenciar a existência é a única 

possibilidade. Tem a noção do tempo parado, que atravessa a vida e a morte, e a sua arte 

tem o poder de bloquear a ação do tempo.
113

 Transporta a intemporalidade para a 

realidade finita e não se limita ao fim da matéria. 

 

 

O artista enfatiza a origem, aborda o movimento da criação que se revela na sensação de 

contração e expansão que as suas obras sugerem, semelhante ao referido no Génesis: 

«No misticismo hebraico este princípio de contracção e expansão é um movimento 

primordial, que surgiu no início do Génesis.»
114

. A obra Durante o Sono simboliza o 

princípio e fim da vida
115

. A esfera grande de aço com fitas penduradas está num estado 

intermédio de suspensão. Sente-se dois movimentos contrários, a esfera a flutuar e as 

fitas a puxar para baixo, um movimento para a terra e outro para o céu. Esta 

ambiguidade e convívio de dualidades opostas é visível e frequente no seu trabalho. 

Aborda questões humanas da atualidade e da sociedade contemporânea, nomeadamente 

o anseio do Homem ʻpossuir e querer ser luz’, com referência a um modelo exterior que 
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Fig. 22 Rui Chafes, Durante o Sono,1998/2001 

Sem título, sem data 
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é eterno e infinito, mas que deixa o homem impossibilitado de ser ele próprio e de 

assumir a sua finitude, a sua totalidade através do consciente e inconsciente. 

[…] Rui Chafes aborda um dos principais mitos da humanidade, nomeadamente o 

anseio pelo céu, o impulso de querer igualar-se a Deus, o que conduz à perdição; 

porque querer possuir a luz, a luz como oposto das trevas, do nada, não significa 

senão o anseio de ser como Deus e de possuir o universo. 
116

 

 

O artista apaga toda a subjetividade na procura da neutralidade e dissolução de forças 

sem imposição. Utiliza as duas forças da mente, o consciente e o inconsciente, a razão e 

a emoção. «Porquê as esferas, cones e cilindros? As formas com arestas cortantes e 

claramente definidas permitem que ideia e impressão, razão e sensação coincidam. 

Estas são as ferramentas de um artista que acredita na extrema concentração e (auto) 

limitação. »
117

. Nas intervenções que faz, as suas obras não se impõem, envolvem-se 

com os elementos já existentes. Assim, elas também não se impõem nem apresentam 

qualquer resposta, abordam o observador e chamam a sua envolvência para a aceitação 

de uma nova interpretação. 

 

 

A possibilidade e a mutação, que estão na natureza do vazio, encontram-se na obra de 

Rui Chafes através do incompleto, da hibridez do que não é exterior nem interior, mas 

as duas coisas em simultâneo. O artista procura sempre melhorar o incompleto através 

destas duas vias, o exterior que se vê e o interior que se sente. Afirma que não acredita 

no objeto, na presença física da forma, mas na sua energia: «Interessa-me a alma de um 
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Fig. 23 Rui Chafes, Unborn, 2001 

Sem título, sem data 
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objeto. Considero a arte uma transmissão de energias. A arte consegue despertar no 

Homem forças escondidas e não explicáveis racionalmente, é nisso que acredito. A arte 

é um catalisador. Não existe arte sem transformação.»
118

. Procura algo mais além do 

físico, tanto no processo como no resultado, o que o levou a trabalhar com o fogo, com 

o metal, o ferro e aço, explorando as suas potencialidades ao máximo. A natureza do 

material e a utilização do fogo para sua modelação faz um envolvimento do artista com 

as forças energéticas naturais e artísticas. Procura o interior, as potencialidades do 

metal, a essência de tudo. Considera que a arte trabalha com essas energias e as 

transforma. Utiliza a energia do fogo e a energia da vida.
119

  

 

 

Energias e forças escondidas do Homem que estão no consciente e inconsciente, sendo 

as suas obras possibilidades e não obras acabadas. Acredita numa zona ou espaço 

intercalar entre a presença física e a energia a que chama morte: «Mas este espaço 

intercalar tem, para mim, um nome: é a morte. Acredito que a arte se relaciona sempre 

com a morte.»
120

. Considera que a consciência da morte é o que permite a vida e que o 

corte, a ferida, a agressão do impacto visual desperta para algo mais. Fala de separação 

imposta e de uma certa nostalgia de querer regressar. Interessa-se pelo estado 

intermédio entre o sonho e a realidade, acredita na liberdade individual, na 
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Fig. 24 Rui Chafes, Cinza, 2002 

Sem título, sem data 
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individualização e heterogeneidade, em detrimento da cultura de massas e da 

homogeneidade. 

Confessa que pratica uma arte que ultrapassa a realidade física e subjetiva, numa 

direção além do visível e do eu. Acredita na transcendência pela arte, e para o artista 

este estado é um ponto de viragem, paragem e possibilidade para outra realidade: «Pelo 

contrário, acredito que a transcendência não tem outro significado a não ser o de 

mostrar ou pressentir algo que não está aqui.»
121

. É a libertação da responsabilidade e 

compromisso do quotidiano. É a amplitude que sai do subjetivo, da realidade física e da 

identidade do eu. 

Quero resistir a este mundo digital, colorido, transparente, escorregadio. Pretendo 

com isto dizer que tento estabelecer uma estratégia da lentidão contra uma 

estratégia da aceleração, uma estratégia do peso contra uma estratégia da leveza. É 

este o meu ponto de transcendência e, a partir daqui, pode começar a viagem. É o 

ponto da absoluta paragem.
122

 

 

 

 

A linha e a temática da natureza são características da obra de Rui Chafes. Interessa-se 

por formas orgânicas e trabalha na Natureza sem a agredir. As formas leves que cria, 

semelhantes a caracteres de escrita, sugerem um estado original e primordial antes da 

forma e do significado. A linha é um ponto em movimento e é muito importante no seu 

trabalho pela mutação que proporciona ao permitir novas realidades. 
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 Ibidem, p. 249. 
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 Ibidem, p. 249. 

Fig. 25 Rui Chafes, Was soll ich tun wenn Du nicht da bist ?, 2004 

Sem título, sem data 
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Trabalha com dualidades e paradoxos, pelo tema e material que utiliza. Não quer 

mostrar que é ferro e, por isso, a cor negra que utiliza camufla a identificação com o 

material. Trabalha a leveza através do pesado, trabalha algo através do seu oposto. O 

material que utiliza, o ferro, também tem esta dualidade, é opaco, mas pode induzir 

transparência nos espaços vazios criados, é pesado, leve e frágil na aparência, rijo e 

moldável: «As finas paredes negras parecem ter esquecido o ferro de que são feitas e o 

peso que lhe é inerente.»
123

. Existe transformação e passagem de um estado para o 

outro, do pesado para o leve, do opaco para a transparência. É o movimento da 

alternância entre o que é e o que não é, uma existência ténue que está no limite do corpo 

da vida: «[…] o assumir de uma forma e o superar da sua objectualidade, como se esta 

tivesse a capacidade de se transformar numa corporização abstracta.»
124

. 

 

 

O artista trabalha o espaço vazio, as fendas, as aberturas que possam revelar algo mais 

do que a razão pode compreender, e onde se encontra a ambiguidade da luz e da 

escuridão que convivem juntas, num ponto zero, semelhante ao conceito de vazio 

desenvolvido nesta investigação. 
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 Ibidem, p. 230. 
124

 Ibidem, p. 230. 

Fig. 26 Rui Chafes, I am like you, 2008 

Sem título, sem data 
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4. A práxis do sopro 

 

O Sopro do Vazio é o elemento comum à práxis artística. O que surge do vazio e o que 

dá origem à existência? O que está antes dos Deuses? A noção positiva de vazio está 

relacionada com a origem do universo, com a origem da vida, com a origem de tudo. 

Reconhecer o vazio no quotidiano presente, do mundo material e imaterial, permite ver 

o Génesis também no quotidiano e fortalecer as relações entre o ser humano e a sua 

origem. O vazio que se encontra nos recipientes, nos espaços negativos, nas paredes, 

etc., é o que permite acontecer, é o vazio criativo. Estes são vários recetáculos que 

proporcionam a criação. 

 

4.1.Conceitos pertinentes para a compreensão da praxis artística 

 

4.1.1. Conceito de vaso hermético 

 

O conceito de vaso já foi analisado no conceito de vazio no taoísmo e na cabala, nos 

capítulos 2.1.2. e 2.1.3. Na alquimia, o vaso hermético é um recipiente fechado onde se 

irá dar a transformação física e mental, através do mercúrio e do enxofre. O vaso não é 

um recipiente qualquer, e tem a forma redonda ou em ovo, à semelhança da terra e 

outras matérias cósmicas, para permitir a influência das estrelas e outras energias.
125

 

Também implica um centro de energia ou núcleo de transformação, o local de encontro 

do consciente com o inconsciente e onde os opostos se anulam. 
126

 

 

4.1.2. Génesis
127

 

 

Segundo o Islamismo, no início tudo era poeira e nuvens que se separaram e deram 

origem ao Céu e à Terra. A Terra foi puxada para o interior e foi criada. Esta ideia da 

criação apresenta semelhanças com o universo da Alquimia: 
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 Cf. Carl Gustav JUNG -  Psicologia e Alquimia. Op. cit., p. 249. 
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 Cf. idem, p. 250. 
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 Informação retirada da série: Morgan FREEMAN – A História de Deus: A Criação (episódio 04). 

USA: National Geographic, 2016. Disponível na http://channel.nationalgeographic.com/the-story-of-god-

with-morgan-freeman/episodes/creation/ e https://www.youtube.com/watch?v=XMh20YSMOgs [citado 

em 27-04-2016]. 
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«A Pedra (Filosofal) é produzida à imagem da criação do mundo. Porque é preciso ter o 

caos e a matéria primeva, em que os elementos se encontram confundidos em 

suspensão, até serem separados através do espírito ígneo. E quando isto acontecer, o que 

é leve subirá às alturas, e o que é pesado será arrastado para baixo.» (J. d’Espagnet, Das 

Geheime Werk, Nuremberga, 1730).»
128

. 

 

No modelo judaico-cristão, o éden é uma metáfora iniciática e antes do Pecado Original 

não existe nem espaço nem tempo. A queda de Adão é o início dos opostos, é o 

momento do início da comunicação com Deus. Ele é o mestre da criação, do espaço e 

do tempo. A criação permanente de Deus é o que permite o espaço e o tempo acontecer.  

No ato de criação, o homem recebe a perfeição de Deus através do seu sopro vital, que é 

a plenitude divina (Pleroma) que, por sua vez, também dá origem ao Espírito Santo.
129

 

 

Por sua vez, no Hinduísmo, antes de Brahma “energia pura”, não se sabe o que existe e 

está para lá do entendimento humano. É a não existência. 

 

Para a civilização Maia, a origem humana está na origem cosmológica, na constelação 

Orion, constituída por nuvens e poeira. 

 

No Taoísmo antes de tudo existe um grande vazio, o vazio supremo. 

 

Na ciência atual, tudo surgiu de um ponto comum há cerca de 14 biliões de anos: o Big-

Bang. 

 

Segundo os alquimistas, tudo o que existe foi criado a partir da: «[…] noite da fonte 

oculta e divina.»
130

. A terra vácua ou vazia expande-se e origina o ar, a água e o fogo. A 

origem do universo ocorreu a partir de: «[…] um ponto de energia invisível (bindu) gera 

a matéria primordial (prakriti) […].»
131

. A desarmonia das energias diversas que 

constituem este ponto provocou a diversidade do universo. 
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 J. d’Espagnet in Alexander ROOB – Alquimia e Misticismo. Museu Hermético. Tradução de Tersa 

Curvelo. Colónia: Taschen, 2006, p. 112. 
129

 Cf. Alexander ROOB – Op. cit., pp. 440 e 450. 
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 Idem, p. 73. 
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 Ibidem, p. 91. 
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4.1.3. Feminino e masculino 

 

No taoísmo, do tao ou vazio supremo, emana o yin (feminino) e yang (masculino). Para 

equilibrar as duas forças existe outro vazio, que é uma terceira entidade neutra devido à 

sua alternância, ou seja, pode ser feminino e masculino em simultâneo. 

Na alquimia, através dos materiais, expressam-se conflitos entre forças masculinas e 

femininas. Estas forças que se confrontam fazem parte da natureza humana e também se 

expressam na arte. Segundo os alquimistas, o mercúrio representa a lua e é feminino, e o 

enxofre representa o sol e é masculino
132

. Ambos os elementos têm cores quentes que 

variam entre o amarelo e o magenta. A lua é considerada a unidade, a homogeneidade e 

a matéria prima.
133

 

O feminino está relacionado com o vazio, no sentido em que a mulher tem na sua 

fisiologia um órgão (útero), metaforicamente semelhante a um recipiente vazio, que 

possibilita a criação e onde irá acontecer o nascimento de vidas. Além desta analogia, 

segundo Jung, uma parte da alma, da psique, é feminina e afetiva, também chamada de 

anima. Ela é representada por imagens e experiências profundas de origem emocional, 

que frequentemente se expressam no sexo oposto. O animus é considerado masculino e 

é a componente sem sentimentos e consciente da alma. Após a morte, o animus e a 

anima separam-se, o animus eleva-se e a anima volta para a terra. Ambos constituem 

um só ser e representam aspetos diferentes da psique humana. 

 

”O animus está no coração celeste; de dia, mora nos olhos (isto é, na consciência) 

e, de noite, sonha a partir do fígado”. Ele é o que “recebemos do grande vazio, 

idêntico pela forma ao começo primevo”. A anima, pelo contrário, é “a força do 

pesado e turvo”, presa ao coração corporal, carnal.
134

 

 

Concluindo, e segundo esta linha de pensamento, o feminino está associado ao 

inconsciente, à emoção, e à terra, universos considerados frequentemente inferiores à 

razão. A resistência do consciente ao inconsciente é um confronto constante e também 

uma forma de separação e autonomia do primeiro em relação ao segundo. Na 

contemporaneidade, o consciente tornou-se mais forte, pois é considerada a parte mais 

sociável e controlável no homem. Por este e outros motivos, o inconsciente é menos 
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 Cf. Alexander ROOB – Op. cit., p. 116. 
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 Cf. Carl Gustav JUNG - Estudos Alquímicos. Op. cit., p. 421. 
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 Idem., p. 45. 
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controlável, menos sociável e menos aceite, e está associado à sensação de vazio 

incontrolável pelo consciente.
135

 

 

4.1.4. Numerologia 

 

Na cultura judaico-cristã, a divindade é una e composta por três elementos. Por sua vez, 

na alquimia, o número quatro é feminino e físico. Na filosofia chinesa e indiana, o 

quadrado é o equilíbrio, significando terra e feminino.
136

 Segundo os alquimistas, existe 

a árvore de Sefiroth, que representa o plano da criação. Cada número representa um 

estádio de criação que parte da motivação ou vontade inicial até ao reino de Deus, que é 

a própria criação. Cada número é representado por uma concha que envolve o centro 

(En-Soph) informe de todos os seres
137

, semelhante ao vaso hermético. 

 

Assim, deduz-se que o vazio ou zero é o que permite o número acontecer. É a unidade 

de todos os números. Está antes da dualidade, do feminino e masculino e dos opostos.
138

 

A partir desta unidade podem surgir inúmeras entidades (números), cada uma diferente 

da outra, com a sua natureza própria, sem hierarquias nem sucessões. Sendo que 1+1 

não são dois, mas 1, ou seja, uma entidade diferente. 

 

4.1.5. Matéria-prima 

 

No plano psicológico, a matéria-prima e a presença de animais, seres híbridos, 

assexuados e andróginos em imagens, significam a renovação da vida e regresso à 

origem no momento inicial informe. São uma ‘massa de vida’ ainda no útero. 

A matéria prima remonta à origem, «A “massa de vida informe” lembra 

diretamente a idéia do “chaos” alquímico, a “massa” ou “matéria informis” 

(matéria informe) ou “confusa” que contém os germes divinos da vida desde a 

criação. Segundo a interpretação do Midrash, Adão foi criado de modo semelhante: 

na primeira hora, Deus junta pó; na segunda, constitui uma massa informe; na 

terceira, cria os membros e assim por diante.
139 
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A matéria-prima também pode ser entendida como a presença do inconsciente e uma 

tentativa de união entre consciente e inconsciente. Nesta perspetiva, a matéria-prima 

varia de indivíduo para indivíduo, porque nela são projetados os seus conteúdos 

psicológicos.
140

 Sendo a matéria-prima um elemento primordial, simboliza a união e a 

simplicidade, que projetada na natureza humana é a totalidade. Segundo James Elkins, 

ela encontra-se nas coisas mais elementares, permitindo a criação e a transformação, e é 

aquela que permite a consumação espiritual.
141

 Ela simboliza os primeiros momentos de 

criação do universo e integra tudo. É indefinível e na arte pode ser comparável à tela e 

ao espaço vazio. Ela é um poço de possibilidades, o vazio e a escuridão, o desconforto e 

a estranheza.
142
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5. Descrição do processo artístico
143

 

A reflexão artística é um processo inquietante que implica algumas contradições. Para 

mim, a prática artística não é um processo com uma sucessão lógica. Refletir sobre a 

prática é racionalizar algo de natureza ambígua, racional e irracional, e nessa medida é 

sempre uma atitude forçada, sendo que frequentemente aspetos da criação artística 

permanecem inexplicáveis. No entanto, esta reflexão, apesar de incompleta na sua total 

compreensão, considero-a benéfica e contribui sempre para algum entendimento e 

evolução da minha prática artística diária. 

 

 

 

 

 

Para Antoni Tàpies pintar é uma forma de refletir sobre a vida
144

, e no meu caso todo o 

trabalho é o reflexo de um processo criativo em evolução, resultante da experiência de 

vida e das inúmeras relações que estabeleço com tudo. Cria-se como se pensa ou não se 

pensa, cria-se de acordo com as estruturas mentais de cada um, ou como diz Antoni 
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 A partir da figura 27, todos os trabalhos e fotografias dos mesmos, são da minha autoria. 
144

 Cf. Antoni TÀPIES – Op. cit., p. 45. 

Fig. 27  Sem título,  Projeto: Nada, 2016, esferográfica bic 

preta sobre papel de máquina, 21 X 29,7 cm 
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Tápies, cria-se através do equilíbrio de tensões entre a realidade e a mente.
145

 Com o 

meu trabalho pretendo alcançar a profundidade e a amplitude da realidade. A 

profundidade encontro-a no mergulho no eu interior e na relação ambígua entre 

consciente e inconsciente. A amplitude proporciona-me liberdade incondicional. 

Trabalho numa metodologia de Work in Progress, em que o conjunto e o contínuo 

predomina. Nada está acabado, tudo pode ser melhorado, transformado e modificado. 

Não existem títulos de obras, mas de séries que podem sempre ser acrescentadas. 

 

 

5.1. Da origem ao resultado final: O Vazio como Origem 
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 Cf. idem, p. 45. 

Fig. 28  Sem título,  Projeto: No Entre, 2016, acrílico e 

colagem de matérias orgânicas sobre tela, 200 X 100 cm 
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O gradual afastamento da figuração tem-me levado a questionar o que verdadeiramente 

procuro. Afasto-me cada vez mais da representação, da representação que nunca teve 

volume, para me afastar da aparência e aproximar de qualquer coisa que não se vê. A 

criação está sempre a percorrer um caminho de retrocesso que parece avançar ao 

eliminar obstáculos. Na prática de quase todos os meus trabalhos, existe um 

apagamento permanente que pretende chegar à origem, que, por contradição, sugere um 

núcleo potencial. Como refere Alexander Roob: «O artista encara esta tarefa sobre-

humana de converter esta “massa negra” ao seu estado paradisíaco original através de 

uma sublimação completa.»
146

. O apagamento/esvaziamento constante, e a 

predominância de formas embrionárias na criação artística, levou-me a relacionar o 

vazio com a origem e a assumir o vazio como origem. 

 

 

 

 

 

As ‘figuras’ que por vezes surgem assemelham-se a entidades informes antes de 

qualquer significação, no momento antes da formação de qualquer coisa, do ser, do 
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 Alexander ROOB – Op. cit., p.149. 

Fig. 29  Sem título,  Projeto: No Espaço, 2016, 

técnica mista sobre papel craft, 21,5 X 15 cm 
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universo e da vida. Estão na pré-formação, num momento de transformação, em que a 

única coisa que se sente é a possibilidade de existência de algo que ainda não é. Estão 

num espaço intermédio, no entre tudo e na imprevisibilidade do que será. Estas formas, 

frequentemente orgânicas, sugerem seres em nascimento. Podem estar ainda num 

território híbrido, inorgânico e estão próximas da matéria-prima. Estas entidades 

apresentam ambiguidades, são assexuadas e apresentam anomalias, estão num estado de 

apagamento e surgimento, nascimento e morte em simultâneo. Nunca se sabe o que são, 

porque elas ainda não têm significado nem se identificam a nada. Reforço a importância 

da ausência de referências para a identificação, porque considero que a partir do 

momento em que se identificam com qualquer coisa perdem a possibilidade de serem 

também qualquer coisa. São formas que se destacam pelo momento de criação profundo 

e amplo que atravessam. 

 

 

 
Fig. 30  Sem título,  Projeto: No Entre, 2016, 

acrílico sobre tela, 200 X 100 cm 
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No meu trabalho, o vazio como origem encontra-se no processo e no resultado 

encontrado. À semelhança de Antoni Tàpies, o meu trabalho é um salto para o vazio
147

, 

sem referências porque pretendo a espontaneidade pura que utiliza o consciente e o 

inconsciente através do não-pensamento. Toda esta interacção de forças é um diálogo 

interior e uma comunicação aberta entre o consciente e o inconsciente. É uma permissão 

que o consciente dá para o inconsciente se revelar, e metaforicamente são buracos que 

contêm um interior misterioso. 

 

 

 

Sendo o desconhecido uma porta para a revelação do que pode vir a ser, considero o 

acaso e a oportunidade do momento de extrema importância, pois nestes acasos 
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 Cf. Antoni TÀPIES – Op. cit., p. 32. 

Fig. 31  Sem título,  Projeto: Do Buraco, 2016, instalação com técnica 

mista e assemblage, aproximadamente 200 X 100 X 200 cm 
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acontecem possibilidades e variações que são impulsos para novas possibilidades, 

interpretações e realidades. 

No resultado final, o vazio está presente, não pela sua representação, mas pela sensação 

de vazio que pretende provocar no observador e na continuação criativa a que este se 

compromete. O vazio presente é o impulsionador da criação e é assumido como um 

estado amplo, intermédio e ambíguo. Pode estar enevoado, esburacado, híbrido e ter 

‘formas’ e matéria-prima informes. É esta estranheza que permite a abertura mental que, 

por sua vez, permite a criação. 

 

 

 

Por vezes, utilizo um vocabulário surrealizante, sem sentido e sem lógica, porque o 

absurdo, a espontaneidade e o acaso são elementos assumidos e importantes para deixar 

Fig. 32  Sem título,  Projeto: Na Bolsa, 2016, acrílico, silicone e 

assemblage dentro de plástico, aproximadamente 80 X 60 cm 
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revelar o obscuro, o que vem do vazio e, tal como sugere James Elkins, o estado da 

mente na origem da criação é inacessível à lógica e à razão
148

. 

 

Nos meus trabalhos, a verticalidade predomina como algo que perfura o espaço e a 

terra, que perde as forças, o tempo e o peso. A estabilidade está posta em causa, mas 

existe uma forma de equilíbrio na dissolução e convívio de forças. 

 

 

 

 

 

A matéria-prima e materiais orgânicos, como cabelos, penas, pólenes, espinhas de 

peixe, estão frequentemente presentes porque considero que a matéria reforça os laços 
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 Cf. James ELKINS – Op. cit., p. 78. 

Fig. 33  Sem título,  Projeto: Na Bolsa, 2016, acrílico, silicone e 

assemblage dentro de plástico, aproximadamente 80 X 60 cm 

 



64 
 

com a vida e com a origem. Considero que existe uma carga energética psicológica 

depositada na criação artística através dos materiais, tal como explicado por Tàpies: «O 

artista, sem necessidade de regras, projecta como que uma substância psíquica no 

material. Esta projecção é o essencial.»
149

. 

 

Na minha perspetiva, o artista tem a capacidade de inventar combinações e utilizar 

novos materiais numa procura constante e processo continuado de experimentação 

plástica. Está na sua natureza transformadora esta procura mental através do 

desconhecido e da matéria, em que não se limita nem se satisfaz por fórmulas 

encontradas ou regras já estabelecidas. Cada artista tem a possibilidade de encontrar a 

sua própria técnica e material predominante, trabalhando com substâncias 

desconhecidas.
150

 

Com o evoluir do processo, as linhas regressaram à sua origem, tornaram-se mais 

profundas e inúmeras recuaram ao ponto, ao espaço infinito. Desse modo, o ponto 

predomina nos meus últimos trabalhos; estes são profundos, como se viessem da terra e 

amplos em simultâneo, como se viessem do espaço. Segundo os alquimistas, o ponto é o 

símbolo da concentração do tempo no presente. O ponto tem implícito o macro e o 

microcosmos em simultâneo, tem todo o poder da Terra e do espaço. O círculo 

simboliza a eternidade, está implícito no ponto, concluindo-se, assim, que a eternidade 

está no momento presente.
151

 

No projeto Na Terra, está incluída a noção de matéria prima, a origem e a profundidade, 

e também a amplitude lumínica, pela técnica utilizada e tonalidade que varia entre o 

claro e o escuro. Os pigmentos utilizados sugerem a vida, pelo fervilhar, e também a 

morte e o sofrimento, pela sugestão de decadência. Utilizo várias camadas de tinta ou 

materiais diluídos, que são várias etapas da criação e do conhecimento, que atravessam 

a transparência e chegam à opacidade, que é a realidade, pela concentração da matéria. 

O ser está na textura, que sugere a pele de um ser vivo e o não-ser pela ausência da 

forma. 

Na cor predomina o castanho, as cores quentes da terra, o ocre, o ocre-amarelo, o 

vermelho e o branco. Mais especificamente, a terra-de-sombra queimada é sempre a cor 
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inicial de todos os meus projetos, como se fosse ‘a mãe’ de todas as cores. Desta 

tonalidade única surgem diversos tons que variam entre o castanho, o vermelho e o 

amarelo. O negro pode predominar em alguns trabalhos, porque considero a escuridão 

útil para o espaço vazio, pois só quem se envolve com a escuridão consegue ver a luz. 

 

O título O Sopro do Vazio resume toda a minha práxis artística; é o nascer do nada que 

sugere o momento de criação que está na vida, no Génesis, no desconhecido anterior ao 

Génesis, no buraco negro e no incompreensível que, por sua vez, é o próprio vazio. 

 

 

 

Fig. 34  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista sobre tela, 60 X 60 cm 
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Fig. 35  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista sobre tela, 100 X 80 cm 
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Fig. 36  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica 

mista sobre tela, 120 X 60 cm 
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Fig. 37  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica 

mista sobre tela, 120 X 60 cm 
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Fig. 38  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista 

sobre tela, 200 X 100 cm 
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Fig. 39  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista sobre tela, 100 X 80 cm 
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Fig. 40  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista sobre tela, 50 X 40 cm 
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Fig. 41  Sem título,  Projeto: Na Terra, 2016, técnica mista sobre tela, 

aproximadamente 50 X 40 cm 

 



73 
 

6. Considerações finais 

A arte implica transformação e só uma parte pode ser compreendida. É um lugar onde 

não se consegue explicações lógicas para tudo, ficando no domínio misto do consciente 

e do inconsciente, no meio da dualidade. Combina o conhecimento com a intuição e 

permanece num território de substâncias híbridas. É a sintonia entre a regra e a 

liberdade, é um verdadeiro lugar de encontro. O ato de criar é fixar ou esvaziar o 

pensamento no presente, consoante a vontade do criador. Tal como pensava Albert 

Einstein, no tempo existe o passado, o futuro e o presente em simultâneo. Nos limites da 

mente humana, e para sua sobrevivência, esta só consegue selecionar o presente, e é 

com ele que vive, e é nele que a criação acontece. 

Existem problemáticas existenciais humanas inconscientes que não se alteram ao longo 

dos séculos. Na religião, seja ela qual for, encontra-se uma possível resolução em Deus. 

Fora do domínio religioso, e na espiritualidade artística contemporânea, o artista projeta 

na matéria conteúdos mentais num processo de libertação artística e espiritual. A arte 

materializa o imaterial e transporta o mundano para o etéreo. Está num território misto 

que se transcende e assume em simultâneo.
152

 

 

Considero que só se sente a verdadeira criação, quando o vazio se instala. O ser humano 

é o único capaz de criar e de sentir o vazio, permitindo-se sentir a simplicidade da 

criação, alcançar o equilíbrio, a profundidade e a amplitude de si. Estar somente no 

vazio não é uma condição natural do ser humano, mas alternar com o vazio é o que 

permite ao ser estar no nível zero, no ponto de origem da criação máxima, sendo assim 

uma fonte inesgotável de energia. 

Criar a criação a partir do vazio, ou estar na criação é estar no vazio. Voltar sempre a 

tentar, a repetir o processo e a estar mais uma vez na criação é o meu processo de 

trabalho artístico. Eu não crio, eu estou na criação. E faço parte dela. 

Ao longo desta pesquisa, selecionei artistas e autores teóricos que partilham este 

fascínio pelo vazio como origem e que se situam num território inicial embrionário. 

Todos eles pretendem encontrar esta zona originária de criação que, por sua vez, é 

abordada em diversas áreas teórico-práticas. Esta energia originária, ou sopro, 
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permanece sempre inalterável, estando ela mesma sempre em mudança. É a adaptação 

constante da permanência. 

O espetador ao observar o meu trabalho, que balança entre a figuração embrionária e a 

não-figuração, entre o surgimento e o desaparecimento, coloca-se num estado ambíguo 

de ser e não-ser, de assumir e de transcender, no eu e no ultrapassar do eu, 

transportando-se para um território originário de vazio criativo. 
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11. Anexos 

 

Lao Tzu viveu na região de Ch´ru no século VI a.C. e foi considerado o autor da obra 

Tao Te Ching, O Livro do Caminho e da Sabedoria. Tao significa caminho e Te 

sabedoria. É composta por oitenta e um poemas e considerada a obra suprema do 

Taoísmo. Em alguns versos aborda com grande naturalidade o vazio dos fenómenos e 

do pensamento. O Budismo Zen vai buscar inspiração a esta obra. Seguidamente, 

transcrevem-se alguns versos pertinentes para o tema desta investigação. 
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4. 

 

O Tao é uma taça vazia; 

quando se usa, não se enche. 

Parece não ter fundo. 

É como a fonte de todas as coisas. 

 

Ele suaviza as arestas, 

desata todos os nós, 

atenua o brilho intenso, 

reúne toda a poeira do mundo. 

 

É um abismo escondido 

mas sempre presente. 

 

De quem é filho? Não sei. 

Parece estar muito antes dos deuses. 

 

 

5. 

 

[…] 

 

Entre o céu e a terra 

está um intervalo parecido com um fole. 

Vazio, é inesgotável, 

nunca parando de soprar. 

 

Quanto mais se fala sobre ele, 

Menos se percebe. 

Melhor será mergulhar no seu seio. 

 

 

10. 

 

Quando a tua alma 

e o teu corpo 

abraçam o um, 

és capaz de os separar? 

 

Poderás tu serenar a tua respiração, 

e respirar como uma criança? 

 

Poderás tu clarificar a tua obscurecida visão, 

até ficar perfeita? 

 

Poderás tu amar o povo, 

e governar usando a não-acção? 

 

Poderás tu encarnar o feminino, 

abrindo e fechando as portas celestes? 

 

Poderás tu ver e conhecer 

através do não conhecimento?  
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Fazer nascer. Fertilizar e cultivar. Produzir, 

não possuindo nada. 

 

[…] 

 

 

11. 

 

Trinta raios convergem no eixo, 

mas é o vazio que há no centro 

que dá utilidade à roda. 

 

O barro é moldado para fazer vasos, 

mas é o vazio que há no seu interior 

que lhe dá utilidade. 

 

Colocam-se portas e janelas nas paredes, 

mas o espaço interior vazio é que é útil. 

 

O ser torna acessível, 

mas é o não-ser que é útil. 

 

 

41. 

 

 […] 

 

E, assim, surgiram estes adágios: 

O Tao luminoso parece obscuro. 

O Tao que avança parece voltar atrás. 

Um caminho suave parece rochoso. 

O poder supremo parece vazio. 

A brancura perfeita parece manchada. 

A virtude abundante parece insuficiente. 

A virtude vigorosa parece débil. 

O grande quadrado não tem ângulos. 

O grande vaso demora tempo a fazer. 

A grande música quase não tem sons. 

A grande imagem não tem forma. 

 

O Tao está oculto, 

não tem nome. 

É por isso que 

só ele sabe começar a acabar. 
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